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Моторни, рибарски, спортни, луксозни, ллатноходни^ и др,
Строежа «чонтажъ и пгопразка на всякакви видозе машини и инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
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РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-хоннурентнн цени.
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Произвежда

първокачественни

памучни прежди

Най-голяма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т е п р е ж д и отъ ч у ж д и т ъ .
Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЪ „ЦАРЬ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ'генералните представители:
СУЗИНЪ и С-ие А. Д„ СОФИЯ — ВАЙНА.
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най-реномирания терпентиновъ кремъ за обуща
И М А П И Н Т | Ф Течность за чистене и лъскане
Ш Н л Л П И Ов
металически издалия.
И М А П И Н Т | * Смазка з а п °Д° ве > линолеумъ, меИСКОВИЧЪ & ЛЕВИ АКЦ. Д-ВО
ФЙБРИКЙ
химически произведения и
тенекиени издЪлия

ПРИДВОРНИ ДОСТНВЧИЦИ

Русе
тел. № 101 и 283

София
тел. №. 22—29 и 42—34
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НИТРО и ФЛОРИДИНЪ

Всъкакви видове лакове за вагони, трамваи, авто
мобили, файтони, мебели и за всъкакви железни,
дървени конструкции, както и кожени ИЗД-БЛИЯ.
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ТРАНСПОРТИ ПО СУХО —ДУНАВА —МОРЕТО.
Редовна групажна служба: Б У Р Г А С Ъ — П Л О В Д И В Ъ — С О Ф И Я .
Собствени складове. Условия най-износни. Сведения безплатно.
Централа — Б У Р Г А С Ъ

Дирекция — СОФИЯ
ТАБАКСПЕДЪ

за телеграми: БЪРЗИНА
Кант. 103
Телефони:

•{

Кант. 42-95
Домъ 42-85

Донъ 196

1-1

Първа Българска

МОЛИВНА ФАБРИКА
Б у р г асъ

Съ БЪЛГАРСКИ СРЪДСТВЯ
БЪЛГЯРСКИ ТРУДЪ и
БЪЛГАРСКИ МЯТЕРИЯЛИ
БЪЛГЯРСКИ МОЛИВИ:

черни - Д. ВЕЛЧЕВЪ &,Со № № 1 - 5
химич. - Р У Е Н Ъ - срЪденъ и твърдъ
химич. цвътни-ДЕВЕКО-разни цв-Ьт.
канц. ЦВ-БТНИ-0800 Малъкъ КОНТОРЪ
КЯЧЕСТВО ГЯРЯРЯНТИРЯНО — ЦЕНИ УМЪРЕНИ!
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ГОДИШЕНЪ ЯБОН.ЧМЕНТЪ :
За България 150 лв., за'чужбина — 200 лева.

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТД-БЛЪ.

ВАРНА, юний 1932 год.

0тдъленъброй20лв.
Гл. редакторъ САВА Н. ИВАНОВЪ

Стефанъ Станчевъ.

ЦЯРЕВЯ РЪКЯ.
Море, рЪка, пустиня и тропическа трева
се виятъ като пръстенъ.
Седя, привелъ въ смирение глава —
За първи пжть се кръстя....

Подема съ кършенъ гласъ лодкаря
мелодия на старъ романсъ,
въ която момъкъ разговаря
съ мома, която е откаралъ
отъ ордигв на нЪкой ханъ.

Греблата еж ржце, които нежно галятъ
гърдите, раменете на реката.
Дочувамъ песеньта на влюбенъ славей
въ листата на гората.

Като вълшебенъ чаръ опива
звънътъ на тихата вода.
Духътъ ми п^е съ воля дива
и нокти въ бедуинъ забивамъ,
смутилъ покоя на брега....

— Лодкарьо, спри! — невидимъ духъ въ ракитигЬ
мистични факли пали —
ще сл"Ьза на бр-вга, ще тръгна по пжтекитЪ
на хищните чакали!

Дюните, които съ тебъ обхождаме
пламенеятъ искри на любовь —
тука требва да заспимъ прободени,
на открито подъ звезди отгоре ни,
да ни гледа месецъ виторогъ.

Греблата еж ржце, които морно плаватъ
и тишината като дъждъ ръми.
Заспивамъ и не помня що еж ми разправяли
зеленитъ води....

Розовите пръсти на ржцегв ти
си играятъ съ кжечета коралъ —
на брега, когато се погледнахме
ти продума: спр-в да бий сърдцето ми и ми даде цв-втецъ енъжнобълъ...

Като вълшебникъ съ тиха флейта
възпъвамъ тихата река —
мечтая приказна Зюлейка
и устнигв ми п-вятъ, п-вятъ
ведно съ звънливата вода.
Дали съмъ челъ това изъ страницигв
на н-Ькой прокълнатъ поетъ? —
но ето, азъ пжтувамъ съ странници
и бий кръвьта ми на изгнанникъ
отъ нЪкой островъ непознатъ.

После азъ нам-врихъ богомолката
съсъ крилца разперени отъ страхъ —
самъ лодкаря пееше въвъ лодката,
насъ вечерница огре ни болката,
на целувката ни — първи грЪхъ...
Дюните, които съ ГБХЪ обхождаме, —
свела влюбено глава на мойто рамо —
ще блЪнуваме наново да спохождаме
и да паднемъ отъ любовь прободени
въ тихите води на Ропотамо...
Стефанъ Станчевъ.
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Год. 1ХЧ. Брой 6.

Морски Сговоръ

Мария Гурбешлиева—Балина.

РИБДРЬ.
Кажи ми, старъ рибарю, до кога
ще кърпишъ мрежата си въ скука и тжга,
заслушанъ въ кръсъка на чайки волни?
Захапалъ си лулата си загриженъ
и вперилъ си очите неподвижно
въвъ моравата ивица, кждето
се сливатъ днесъ водата и небето.
Дали морето властно те зове,
дали бленувашъ други брегове,
кждето н-ввга момъкъ си преминалъ? Сега седишъ прегърбенъ на скалите
и кърпишъ мрежата си — утре пжть те чака,
а призори ще прочетещъ молитва
и лодката ти бързо ще политне.
Съ два пръста-само лекичко южняка
ще я подкара въ ширното море.
Не ще те спре плачътъ на стара майка,
нито страхътъ отъ буря ще те спре.
И ще забравишъ домъ, жена и челядъ
Защото тъй морето ти повеля,
а ти си робъ на своето море.

Торпедоносци.

ОТЪ БРЪГЛ.
Моя вЪрна и преданна мисъль,
и сега ли ще тръгнешъ на пжть
ведно съ белия корабъ къмъ изтокъ,
като чайка отъ буря подплашена?
Разгневено морето издува
свойта сива стоманена гръдь,
а "небето е смръщило вежди
и вещае и гибель, и смърть....
Щ е потръпне и котва щ е вдигне
твоя корабъ срЪдъ глъчка и димъ,
ще остави бразда подиръ себе си
въвъ морето и въ мойто сърдце.
О, чии брегове непознати
и кои чуждозенмни жени
ще посрещнатъ днесъ моя любимъ?
И дали ще достигне земя,
или н-вкакво страшно крушение
ще прерЪже конеца на дните му?
Ето белия корабъ изчезна
въ кадифените морски вълни.
Мария Гурбешлиева—Балина.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

Г. П.

IX. РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НЯ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ВЪ ГАБРОВО.
Софийскиятъ съборъ миналата година, б е
решилъ щото тазгодишния такъвъ да стане въ
Габрово. Мъстниятъ клонъ избира като най-подхо
дящо време 21. — 24. май.
Отъ гара на гара, малко по-малко влака се
напълни съ пратеници на Морския Сговоръ, които
отиваха къмъ местото на събора. Съ Главното
Управително Тъло отъ Варна идваше и флотската
музика. На Царева Ливада се събраха делега
тите отъ двете страни на Балкана и заедно
презъ тунели и надъ красиви урви и рекички оти
ваха къмъ българския Манчестеръ. Още отъ далечъ, между чудно красивите хълмове, обкичени
съ зеленина, се проектираше гора отъ фабрични
кумини. Тукъ въ десятки фабрики, хиляди работ
ници произвеждатъ най-различни фабрикати, гордость не само на Габрово, но и на всички ни.
Влака спре.- Флотската музика въ предния
вагонъ още продължаваше да свири марша на
Хр. Ботевъ.
На гарата струпани хиляди посрещачи. Найнапредъ въ стройни редици еж наредени юнаците,
начело съ знамето си, ловците, скаутите, учащите
се. Музиката на Техническото училище непрекжснато свири „Шуми Марица". На перона еж кмета

на града г-нъ Кожухаровъ, Управителното Тело
на Габровския клонъ на Б. Н. М. С. и други офи
циални лица.Пратениците слезоха отъ влака. Флотската
музика сжщо.
Председателя на габровския клонъ отъ Б. Н.
М. С. г-нъ Стефанъ Минковъ, поздрави пратенниците съ „Добре дошли". Отговори му председателя
на Главното Управително Тело на Б. Н. М. С.
г-нъ Петъръ Стояновъ. Следъ това всички събор
яни и посрещачи, водени отъ двете музики, наре
дени въ шедствие, чийто край се не виждаше, ма
нифестираха отъ гарата до общинския домъ, акламирани отъ гостоприемните габровци, наредили
се отъ двете страни на пжтя. Предъ общинския
домъ се спреха съборяни и посрещачи — събраха
се хиляди граждани. Целия площадъ почерня отъ
хора. Тукъ кмета на града г-нъ Кожухаровъ —
младъ, твърдъ и високо културенъ деецъ въ съз
даването на ново Габрово, поздрави съборяните
отъ името на града. Въ неколко силни прочувствени
думи той очерта нуждите на момента, даде подходящето место на Б. Н. М. С. въ изграждане кул
турна и икономично независима България, похвали
дейците му за твърдостьта и постоянството имъ

Год. IX. Брой б.

Морски Сговоръ

въ техния правъ, водящъ Родината ни къмъ вели
чие, нд още много трънливъ пжть. Края на ду
мите му б е заглушенъ отъ мощно „Ура".
Следъ него говори председателя на Г. У. Т.
г-нъ Петъръ Стояновъ. Той, като благодари на
габровци за радушното посрещане, съ свойствения
му замахъ набързо описа значението на морето
и Дунава за българите и славянството, апелира
да се извади изъ главите на всички пагубната За
рода ни поговорка „На дърво безъ коренъ се не
качвай" и „Водата гледай въ паница".
Шедсгвието продължи до театъра „Яприловъ
— Палаузовъ", отдето пратениците беха разквартурувани повечето по частни домове, а една малка
часть по хотели. Въ Габрово още е запазено про
чутото за българина гостоприемство и много габ
ровци отсгжпваха своите легла на съборяните.
Града, окиченъ съ знамена, имаше праздниченъ видъ. Десятки големи плакарди съ пропаган
дни надписи препрЪчватъ улиците на града и напомнятъ истините, които въ по-културните страни
еж плжть и кръвь на всиччи. Навсекжде по ули
ците афиши, а въ всички локали, магазини и об
ществени здания — хвърчащи листове, които оповесгяватъ концерта на флотската музика, който
требваше да се състои сжщата вечерь въ голе
мия салонъ на театъра „Априловъ—Палаузовъ".
Привечерь. Приятна свежесть полъхва отъ
Балкана. Въздуха чистъ — дишането леко. Горите
се надвесили надъ самия градъ, а тамъ пойни
птички чуруликатъ безгрижния си напевъ, който
отеква въ сърдцата на встчки съборяни. Малко еж
градовете, въ които така щасливо еж съчетани
култура, техника, практичность и поезия.
— Концерта б е посетенъ отлично. Оркестра,
отъ 40 — 50 души, е заелъ целата сцена на теа
търа. Салона окиченъ съ морски окраси. Интели
генцията на Габрово очакваше момента на започ
ването. Точно въ определеното време, диригента
г-нъ Г. Поповь се яви посрещнатъ съ бурни ржкоплескания. Концерта започна. Съ голема вещина
и изкуство се изпълняваха творенията на световните
композитори Бетховенъ, Шубертъ, Григъ, Добри
Христовъ и др. Края на концерта б е изпроводенъ
съ бурни удобрения и ржкоплескания.
На 22. Май требваше да стане откриване на
събора въ сжщия салонъ. Още отъ рано пратенниците еж заели предните редове, а въ ложите и
по-задните редове стотици любители на морето и
членове отъ Морския Сговоръ очакватъ откриването.
Към> Ю часа завесата се вдигна. На сцената
еж пратенниците на Главното Управително Гело.
Председателя на сжщото г-нъ П. Стояновъ съ мал
ко, но прочувственни думи описа зачението на мо
рето за културата и икономическото положение на
страната и обяви IX. редовенъ съборъ за откритъ.
Избра се бюро за ржководене дейностьта на съ
бора, въ което председатель б е председателя на
Русенския клонъ г-нъ П. Оджаковъ, подпредседа
тели — г-нъ Д-ръ Недковъ и Ст. Минковъ. За се
кретари — отъ пратеннниците на София, Търново
и Шуменъ.
Следъ назначаване комисии по проверка на пъл
номощията, по бюджета и резолюциите, започна по
днасянето на подравленията. Такива беха подне
сени отъ всички държавни институти, училищата,
търговската камара, родолюбивите, културни и
спортни организации. Въ думите на всички говоривши и телеграми се чувстваше, че Морския Сго
воръ се е явилъ навреме, дори съ малко закъсне
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ние, че пжтищата му еж още много трънливи и
еж необходими още много усилия, воля и разумъ.
Идеите на Б. Н. М. С. еж добре разбрани отъ це
лата интелигенция и организацията се радва на
големо доверие и симпатии.
На всички поотделно съ малко, но пълни
съ смисъль думи отговори председателя на събора
г-нъ П. Оджаковъ. Накрая, сжщия благодари общо
на габровци за изказаните съчувствия, обещаната
подкрепа и добрия приемъ на всички пратеници.
Следъ обедъ въ приежтетвието на всички пратенници на Б. Н. М. С, представители на Минис
терството на Земледелието, на професионалните
и любителски риболовни сдружения, на краймор
ските градове, търговските камари и множество
граждани се състоя реферата на г-нъ Професоръ
Консуловъ „Нашата политика по рибарството".
Той б е изслушанъ съ големо внимание. Съ чудна
вещина г-нъ професора описа безпжтицата и слу
чайностите въ риболовната ни политика, оежди
дейностьта на сегашните и въ близко минало от
говорни фактори и апелира щото най-после да се
постави на здрави, правилни и постоянни основи
и тоя тъй важенъ отрасълъ отъ икономическия ни
животъ. По реферата говориха: представителя на
инспектората по рибарството, г-нъ Зашевъ, г-дата
Славяновъ, Брънзовъ, Бояджиевъ и др.
(Самия рефератъ накратко, дебатите по него и
решението на събора, еж изложени въ взетата „Ре
золюция по риболовството".
Разискванията по реферата завършиха къмъ
19 1/2 часа, следъ което всички съборяни приежтствуваха на народното веселие, устроено отъ флот
ската музика на площада предъ театъра „Дприловъ—Палаузовъ""
На 23. май сутриньта започнаха разисквания
по отчета на Г. У. Т. за дейностьта му презъ из
теклата година. Общо взето се удобри дейностьта
на Г. У. Т.. изказаха се похвали на всички дейци
и съмишленици. Изказаха се отъ събора пожела
ния за засилване повече дейностьта по: 1) Увели
чаване и използване фонда „Черноморски Наученъ
Институтъ". 2) Бързото разрастване фонда „Учебенъ корабъ". 3) Организация и стегнатость въ
водния спортъ. 4) По-вече обиколки на клоновете.
5) Възобновяване крайморските и крайдунавските
клонове, б) Създаване планъ за развиване и оси
гуряване детските морски летовища. 7) Да се устройватъ учителски и научни конференции. 8) По
вече усилия за оежществяване родно корабопла
ване по Дунава. Лансира се идеята да се образува
единъ фондъ „Родно корабоплавене", чийто сред
ства да се събиратъ чрезъ особни фондови мар
ки или съ малко облагане на ж. п. билети. 9) Подемане сериозно борбата срещу чуждата пропаган
да въ крайбрежията. 10) Да се повдигне отново
въпроса за излаза на Белото море и по него да
се държи будно общественото мнение.
Бюджето-проекта на Г. У. Т. б е разгледагнъ
отъ бюджетарната комисия, размениха се мисли по
него въ заседанието и той се прие, както б е представенъ отъ Г. У. Т.
Прие се правилника за „Резервния фондъ"
къмъ Г. У. Т., който има за цель да предпази глав
ната каса отъ евентуални затруднения.
Реши се да се закупятъ 1000 значки на орга
низацията.
Следъ малъкъ отдихъ се пристжпи къмъ из
биране членове за Г. У. Т. и Г. П. С.
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Вечерьта б е даденъ морски балъ, интереса
къмъ който въ гражданството бъ много голъмъ.
Салона бъ с ъ щ о украсенъ съ морски украси. Флот
ския оркестъръ изпълваше добре номерата си.
Веселието при особна задушевность завърши къмъ
5 часа сутриньта.
На 24. май преди объдъ бъха докладвани
отъ председателя на специалната комисия г-нъ Професоръ Бончевъ и се приеха резолюциитъ на съ
бора по: а) Риболовната ни политика; б) Родното
корабоплаване по Дунава и в) Дейностьта наГ. У. Т.
Съ това събора завърши дейната си работа
и бъ закритъ отъ председателя г-нъ П. Оджаковъ,
който съ нъколко хубави думи благодари повтор
но на габровци за радушния приемъ, на делега
тите—за положения трудъ; даде последни напжтствия за членоветъ и пожелания за Г. У. П.
Отъ тамъ всички пратеници, начело съ флот
ската музика, взеха участие въ народното търже
ство по случай праздника „Св. Св. Кирилъ и Методи".

Год. IX. Брой 6.

По програмата сжщиядень следъ объдъ щъха
да бждатъ посетени историческитъ мъста на върха
„Св. Никола". Но при това величие на Балкана,
чувството на признателность къмъ шепата герои —
шипченци, красотата на пжтя до тия соети мъста,
голъма часть отъ пратеницитъ и гоститъ не из
държаха, не дочакаха опредъления полудень, а на
малки групички, по объдъ, вечерь, сутринъ рано,
вече бъха щастливи, че еж видъли тия величави
места дето- всъки камъкъ, всъки трънъ напомня
твърдостьта и себеотрицанието на Освободителя и
шепата герои—българи.
Последнигв съборяни посетиха върха„Св.Нико
ла" въ опредъленото време и вечерьта всички си
заминаха по клоноветъ — доволни огъ блъскавия
приемъ на габровци, опжтени и освежени за но
ва дейность, къмъ преуспяването идеитъ на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ за сигурностьта на българското племе и величието на България.

г. п.

Съборяниъ.

НА СЪБОРЪ ВЪ ГЯБРОБО.
На 21. май следъ объдъ влака отъ София
бавно пристига на Горно-Оръхбвската гара. Заста
нала на площадката между линиитъ флотската му
зика съ звученъ маршъ оглушава гарата и околностьта. Отъ всички пристигнали влакове слизатъ
делегати на Морския Сговоръ, поздравляватъ се
сърдечно и бързатъ да заематъ мъсто за балкан
ския влакъ. „Готово!" Влака потегля къмъ Балкана.
На деветия съборъ на Морския Сговоръ делегатитъ
пристигатъ масово, придружени отъ флотска музика.
Съ музика на съборъ!. Съ музика, която пръска
мелодични родни звуци по всички гари, презъ които
балканския влакъ минава. Музика, която предизвиква
възхищение, която хвърля радость върху лицата на
чиновници, изпращачи и пжтници. Ние, застанали
на проззрцитъ на влака, махаме съ ржце и сжщо
така радостно и съ усмивка отвръщаме на отпра
вените къмъ насъ свътли усмивки и сърдечни благопожелания.
Въ Царева-Ливада се прехвърляме въ влака
за Габрово. Време е за тръгване, но . . . музиката,
застанала въ стройни редове предъ гарата, звучи
радостно. Какъ да се спре тя? Кога другъ пжть ще
се удаде случая флотска музика да оглаши китните
дебри на Балкана? Влака потегля съ закъснение и
пъпли по нанагорнището за Габрово. На около
красота, зеленина и свежесть. Ето Габрово въ
пазвата на Балкана. Ето сърдцето на родната ин
дустрия, съ множество фабрични кумини, потънало
въ зеленина. Въ далечината се очертава величест
вения силуетъ на Шипка — върхътъ „Св. Никола"
съ огромна кула-паметникъ.
Гарата почерняла отъ посрещачи — юнаци въ
стройни редове и красива форма, колоездачи, кубратисти, Родна-защита, официални власти гражданство
,и . . . . златна младежь — ученици и ученички.
Музиката свири „Шуми-Марица"; засмъни лица,
жарки погледи, величествена картина. Ние не сме
очаквали такъвъ импозантенъ и радушенъ приемъ.
Тържественъ моментъ, въ който сърдцето трепва
и започва лудо да бие; моментъ, въ който душата
се въздига; моментъ, въ който отъ умиление и възторгъ блъсва неедържана сълза по крайчеца на
свътналигв очи.
Председателя на Габровския клонъ, г-нъМинковъ

поздравява делегатитъ съ „Добре-дошли"— топли,
сърдечни приветствени думи. Отговаря Председателя
на Г. У. Т. г-нъ П. Стояновъ, който, между другото
каза: „Габрово винаги е било и ще бжде огнище
на духовна култура за Българското племе". Наре
дени въ стройни редове, подъ звуЦитъ на три му
зики, всички въ дълго шедствие се отправяме отъ
гарата за града. Предъ общинското управление
бъхме приветствувани отъ кмета на Габрово, младъ,
енергиченъ, дълбоко вдаденъ въ идеята за общест
вена дейность. Хвала му! Въ продължение на десеть
години той непрекженато е заемалъ тоя постъ, пръвъ
гражданиъ на Габрово. Правителства падатъ, партии
се смънятъ, режими се смънятъ, а кмета гордо
стои на своя постъ. Хвала нему и на будните Габ
ровски граждани, които еж оценили неговитъ способ
ности и енергия.
Вечерьта симфониченъ концертъ на флотската
музика въ театъръ „Яприловъ-Палаузовъ", добре
посетенъ и добре и съ вещина изпълненъ. Последующитъ дни 22. и 23. Май — откриване на събора,
приветствени речи, изборъ на бюро, комисии и пол
зотворната работа на делегатитъ.
На 23. вечерьта балъ, на който приежтетвува
елита на Габрово. Хубави жени, потънали въ коп
рина и разкошъ, елегантни кавалери и . . . танци,
танго, румба, танци и пакъ танци, подъ звуцитъ
на флотската музика. Салона добре нареденъ и декориранъ съ знамена, спасителни кржгове, весла,
хвърчащи чайки и два запалени отъ дветъ страни
на сцената фарове. Часътъ е три следъ полунощь.
Музиката престава да свири, а двойкитъ стоятъ
всръдъ салона, ржкоплъскатъ и ненаситили се, още
желаятъ да танцуватъ.
Съ делегатитъ отъ Русе бъхме уговорили
следъ бала да се изкачимъ на върха „Св. Никола".
— Шесть души сме. Точно въ четири часа евдаме
въ колата, която ни чака при градския часовникъ.
Развидълява се. До върхътъ има 25 клм. Пжтъть
води презъ дълга котловина все покрай шумните
води на Янтра. Лзъ не можахъ да разбера где свър
шва габрово, где започватъ другитъ селища въ
котловината. Неволно си спомнихъ за думитъ на
единъ Габровецъ, който каза: „Габрово е дълго
като въркозунакъ*.
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Изкачваме нанагорнището къмъ Балкана. Ху
баво, гладко шосе, като че ли асфалтирано. На
около пейзажи, красоти, зеленина. Който е ходилъ
знае, а който може, нека да опише тая величествена
картина, която се разкрива предъ погледа на пжтника. Азъ не мога.
Колата започва да засича и често да спира.
Шофьора се оправдава, че никога не е била така
капризна, бензинъ не постжпвало и пр., но ние не
се сърдехме на тия чести спирания. И защо? . . . .
Колата застане предъ началото на нъкоя напръчна
на пжтя долина, потънала въ дървета и зеленина,
а ние чувствуваме какъ природата се пробужда и
до слухътъ ни долитатъ сладкия птичи пой и пролътнитъ кукания на кукувицитъ, скрити въ балканскитъ лесове. Разменяме впечатления и се въз
хищаваме на тая величественость.
Стигнахме „Спасителнитъ домове", а следъ
това се изкачваме на върха. „Шипка", — върхътъ
„Св. Никола", — „Орловото гнъздо" — сега тъ еж
потънали въ зеленина, а какво е било тукъ презъ
Освободителната война? Предъ очитъ- ми неволно
минава картината на „Опълченците при Шипка".
Азъ сега виждамъ въ подножието на Орловото
гнездо опълченци, млади, снажни българи въ тъмно
зелено сукно, увлъчени въ люта брань на родината.
Азъ и сега виждамъ да се издигатъ жилави ржце
и да хвърлятъ огромни камъни по нанадолището...
Въ ознаменоване на тая велачава епопея на
върха „Св. Никола" се издига огромна кула— паметникъ, въ основигв на който е поставенъ грамаденъ
лъвъ — символъ на българската сила и храбрость.
Събрани на малка трапеза въ „Спасителния
домъ" закусваме и наново разменяме впечатления.
„Славката", винаги духовитъ, подхвърля остроти и
ни развеселява. Хлъбъ, сирене, кашкавалъ, лютиви
чушки, бързо се слагатъ на масата и още по бързо
изчезватъ. Безспорно . . . чистъ балкански въздухъ
и здравъ български апетигъ. Точно въ в 1 ^ часа сме
предъ театъра, закриваме събора и вкупомъ се отпра
вяме, за да вземемъ участие въ праздненствата.
Подъ звуциттз на родната музика, въ стройни
редове минава покрай насъ учащата се младежь
— бждещето на Родината. Въ двора на „Априловската гимназия" се отслужва молебенъ, а следъ това
се извиватъ кръшните народни хора. Няколко де
легати сме поканени въ фабрика „Принцъ Кирилъ".
За бл-вскавия приемъ и разкошния объдъ, който ни
б е устроенъ, не ще говоря. Случайностьта ме запоз
на съ главния акционеръ на фабриката—г-нъ Пенчо
Семовъ, който има любезностьта да ни откара въ
своята вила, намираща се на четири километра по
шосето за Червенъ-брътъ. Азъ съмъ щастивъ, че ми се
удаде случай да разгледамъ това имение, плодъ на
осемъ годишенъ усиленъ трудъ и твърда настойчивость на единъ българинъ съ ртздка предприемчивость, логиченъ и бистъръ умъ.
Имението на г-нъ Пенчо Семовъ обхваща 250
декара ливади, градини, овощни градини и гора.
Азъ не съмъ виждалъ до сега подобни хубави алеи,
кичести дървета, пъстри цвътя и благоуханни рози.
На мъстото на тоя кичесть паркъ преди години еж
сжществували камънаци и буренякъ. Необходими еж
биле 4,000 кола пръсть и повече отъ 1ООО съ торъ,
пренесени отъ разстояние 3—4 клм., за да се постави
пищна основа на тая буйна растителность. Имението
разполага съ 1,500 овощни дръвчета, 28,000 борчета,
множество горички, модеренъ рибникъ, изкуственъ
водопадъ, собственъ водопроводъ и множество во
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доскоци, постройки и павилиончета. По настоящемъ
се строи старопиталище съ църква, зали, баня и
пр., Предъ старопиталището се намира огроменъ
кржгълъ воденъ басейнъ, въ който плува една ори
гинална лодка, — изобретение на самия стопанинъ.
Това еж собствено двЪ поставени . една до друга
лодки, съединени съ дървена основа съ пейки и
покрити съ сънникъ. Въ сръдата е поставенъ обикновенъ велосипедъ, педалите на който посртздетвомъ
водно колело привеждать въ движение лодката.
Наистина умно и практично стъкмяване. Показа ни
се баня на открито, състояща се отъ четвъртитъ
камененъ басейнъ надъ който се издига душъ съ
резервоаръ за вода, която се стопля отъ слънчевитта
лжчи.
Показа ни се сжщо единъ павалионъ съ прис
пособление за изкуственъ дъждъ. Това е единъ
павилионъ построенъ на едно възвишение и покритъ
съ цинковъ покривъ надъ върха на който се издига
водопроводна тржба. Напръчно на тая тржба, като
на ость, е поставена друга съ два отвора въ краи
щата. Отъ силното налътане на водата напречната
тржба се върти въ хоризонтална плоскость и отъ
двата й края изтичать силни струи вода, които отъ
въртението падатъ разпръсквайки се въ видъ на
дъждъ въ едно пространство отъ осемь метра около
павилиона. Какво по хубаво отъ това? Въ най-горъщия лътенъ день, обтздвашъ въ павилиона, около
който вали дъждъ и разхлажда атмосферата. И това
е изобретение на г. П. Семова, който безъ всякак
ви инженери, архитекти и пр. самъ изработва плановетъ и самъ ржководи Т-БХНОТО оежществяване.
Това е, повтарямъ, чистата, здравата българска
предприимчивость, настойчивость и желязна воля,
които заслужаватъ похвала и адмирация, г-нъ Пенчо
Семовъ е изработилъ планъ, който ще се оежществи напълно едва следъ 10 години. Какво ли ще
представлява тогава неговото имение?
Бавно и подъ звуцитъ- на флотската музика
влака се отдъля отъ Габровската гара, на перона
на която еж застанали множество изпращачи, маха
щи весело съ кърпички. Ние съжаляваме, че вре
мето не позволи да разгледаме града и фабрикитъ1
му, жителите на който, винаги съ буденъ духъ,
указаха такъвъ радушенъ приемъ на делегатитъотъ деветия съборъ на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ.
Съборянинъ.

Торпедоносци

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.
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Д-ръ Г. П.
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Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

III. РЕДОВЕНЪ КОНГРЕСЪ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБАРСКИ СЪЮЗЪ.
Отъ 5. до 8. т. м. въ Рибарското училище въ за да прочете реферата си „Морскияшъ риболовъ въ
гр. Созополъ заседава 111. редовенъ конгресъ > на водипиь пргдъ нашето крайбрежие и переспектиБългарския рибарски съюзъ. Споредъ отчета на вит/ь за неговото развитие". (Сжщностьта на ре
управителния съветъ съюзътъ представлява сдру ферата и развилитъ се върху него разисквания да
жение на 81 рибарски дружества, сь 5680 члена, отъ ваме въ отдела: Черно море—Научни съобщения).
които 25ОО рибари професионалисти и останалите
При разискванията върху отчета на управител
любители — спортисти. Редовни дружества презъ ми ния и контроленъ съвети, ясно бъ изразено недо
налата година е имало 53; отъ тъхъ на конгреса бъ- волството на нъкои делегати отъ 3 положения:
ха представени 30 дружества, съ около 60 делегати
1. Че управителниятъ съветъ избранъ въ II. редовенъ
болшинството любители и спортисти. Съюза има
конгресъ
не е останалъ на чело на съюза, а съ побюджетъ отъ около 5ОО.ООО лева, главнитъ постъп
мощьта
на
Бюрото при рибарството е билъ замъления на който отъ членски (275,440) и встъпител
ненъ
съ
стария
управителенъ съветъ (избранъ отъ
ни (33,260) вноски; а главните разходи: издаване
1-я
конгресъ)
и
че
последния е останалъ да управ
списанието на съюза (146,486), секретарь-касиеръ
лява
до
края
на
годината,
когато е тръбвало ведна
(36,000) редакторъ (24,000), канцеларски (25,000)
га да свика извънреденъ конгресъ за новъ изборъ.
пжтни и дневни (23,339) и др.
2. Че отчетитъ- както на управителния, така и на
Работата си конгресътъ започна следъ привет контролния съвети еж непълни и не представени на
ствените думи, казани отъ председателя на упра време (презъ Н-я конгресъ е било изказано изрично
вителния съветъ г. проф. д-ръ Т. Моровъ, който желанието отчетитъ да се приготвятъ и изпратятъ
огкри заседанията. За председатель на конгресното на дружествата поне 20 дни преди датата на кон
бюро 6% предложенъ и избранъ г. И. Сокачевъ, се- греса, а сега тъ бвха раздадени при откриването).
кретарь на ловната организация и бившъ управи3. Че развитата отъ управителниятъ съветъ презъ
тель на стопанството „Тича". Г-нъ Сокачевъ изказа
отчетната
година дейность е незадоволителна. На
пожелание конгреса да извърши работата си ржкогоститъ
правъше
лошо впечатление демагогскиятъ
воденъ отъ разумъ и чувство за обединение, да се
избътватъ взаимни обвинения и обиди, да има обек- начинъ, по който нъкои отъ делегатитъ развиха кри
тивность при разискванията и краткость въ изло тиките си срещу управителниятъ съветъ на съюза.
женията.
Дадоха се обяснения: Отъ Председателя на съ
Изказаха се приветствия: отъ представит. на вета г-нъ проф.Моровъ—за причинитъ- поради които
Мин. на землед., отъ Бург. търг. камара отъ Б. Н. не е могълъ да работи съ лицата избрани отъ П-я
конгресъ, причини, които еж му наложили да си да
М. С. и др.
Следъ това думата бъ дадена на г. А. Нечаевъ, де оставката и предизвика разтурването на съвета
преподаватель-ихтиологъ при рибарското училище, (главно липса на доверие въ избрания секретарь-
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касиеръ) и отъ секретарь-касиера г-нъ Нечевъ — за
начина по който е процедирано следъ разтурването
на избрания отъ 11-я конгресъ съветъ и че извън
редния конгресъ не е могъл ь да бжде свиканъ не
защото управитления съветъ негоеискалъ, а защото
— запитани за това — болшинството от ь дружества
та на съюза еж изказали мнение стариятъ управи
теленъ съветь да управлява до редовния конгресъ.
Ненавременното приготвяне на отчетите обяснява съ
нередовностьта на дружествата и съ претрупване на
работата въ последните седмици преди конгреса.
Гласува се освобождаването на управителния
и контролни съвети отъ отговорность.
На 6. юний, сл. пл. заседането на конгреса бе
открито отъ председателя на бюрото съ предложе
нието да се изостави отъ'дневниятъ редъ на кон
греса въпросътъ за изменението на устава тъй като
предвидените изменения не еж добре проучени, изис
ква тъ по-вече време за разглеждане и требва да се
направятъ въ идниятъ конгресъ следъ като презъ
годината върху тЪхъ работи една навреме свикана
конференция. Предложението бе посрещнато нео
добрително отъ представителите на професионалис
титтз рибари — членове на съюза и тия отъ рибо
ловните кооперации и професионалисти, които не
членуватъ въ съюза, но еж били поканени на кон
греса тъй като предвиждани 1'Б изменения на устава
засътатъ положения свързани съ тяхното влизане и
съответно представяне въ управителния съветъ на
съюза. Предложението на председателя бе прието
и изменението на устава отложено.
Конгреса мина къмъ една непредвидена въ дневниятъ редъ точка: мнения на делегатите относно
бждещата дейность на съюза. Сега си изказаха бол
ките представителите на професионалистите рибари
отъ дунавското и черноморско крайбрежие, а сжщо
и любителите отъ вжтрешностьта на страната. И
стана ясно колко жизнени и належащи еж нуждите
на първите й колко малки и леки еж болките на
спортистите. Професионалистите — кооператори отъ
дунавското крайбрежие - молятъ да се напра
вятъ нуждните постжпки за подобрение дунавските
блата, да се отстранягъ разните контрабандисти —
бомбаджии, които въ съдружие съ частни лица правятъ големи пакости, да се премахнатъ пречките
създавани системно отъ пограничните власти на ри
боловците по Дунава, да се взематъ мерки за под
помагане на рибарите презъ неплодородните годи
ни, да се освобождаватъ отъ мито рибарските мре
жи, гжби и пр... Рибари отъ Черноморието, изтък
вайки, че т е представляватъ 3/4 отъ рибното про
изводство на България, че отъ техъ държавата ни
до сега само е вземала, а нищо не е дала, че еж
имъ отнети местата за таляните, безъ да бждатъ'
платени (а на изселилите се гърци еж платени) настояватъ държавата да поеме часъ по-скоро инициа
тивата за подобрение условията на крайбрежното
риболуване като даде възможность чрезъ хладил
ници уловената риба да се запазва въ пресно със
тояние въ самите риболовни огнища; да се въведатъ хладилни вагони, а дотогава да се позволи ри
бата да се пренася съ всички влакове; да се намалятъ превозните такси; да се отстранятъ недора
зуменията съ митническите и ветеринарни власти,
които спъватъ риботърговията; да се премахне ак
циза върху консервираната риба за да се даде въз
можность за развитие на консервната индустрия,
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която до използува богатия пасаженъ уловъ; да се
създаде крайбрежно шосе, което да улеснява пре
воза на рибата презъ време на бури въ морето и
др. — Болките на любителите рибари отъ вжтрешнос1Ьта се изразиха главно въ два пункта: 1. Да се
наложи на притежателите на различните баражи въ
реките да направятъ предвидените въ закона рибни
проходи, нуждни за разпространение на рибата по
целото течение на реката и 2. Д а . се организира
чрезъ държавни надзиратели или по другъ начинъ
надзора върху риболова въ реките за да не се
обезрибяватъ последните чрезъ избиване рибата съ
бомби, отрови, варь или пъкъ чрезъ излавянето й
въ забраненото време.
Следъ малъкъ отдихъ конгреса пристжпи къмъ
разглеждане на бюджетопроекта за идущата година,
а следъ това и къмъ прочитане на резолюциите,
изработени отъ специална комисия. Въ резолюциите
се засегатъ почти всички въпроси третирани въ
конгреса. Така по морския, дунавски и блатенъ риболовъ конгреса препоржчва:
1. Да се направятъ всички възможни усилия
отъ съответните държавни учреждения и институти
да се попълни сезонния риболовъ съ дънни риби,
като се даватъ премии и освобождава уловената ри
ба отъ всички берии.
2. Моли Министерството на земледелието да
предприеме чрезъ съответните институти и учреж
дения проучване условията за риболовствуване на
открито море.
3. Моли да се предприематъ отъ съответните
учреждения проучвания върху хладилното дело съ
цель да се приложи то въ нашето риболовство и
даде възможность за използуване напълно на бо
гатия пасаженъ риболовъ.
4. Да се построи и подържа шосе по черно
морското крайбрежие.
5. Министерството на земледелието да осигу
рява рибарите, свършили Рибарското у-ще, съглас
но закона за последното за да когатъ т е да оставатъ като риболовци по крайбрежието.
6. Като навременни и бързи мерки за подо
брение на морския, дунавски и блатенъ риболовъ
препоржчва:
а) Да се премахнатъ митническите и др. пречки.
б) Да се намалятъ превозните такси за рибата
по железниците и да се разреши пренасянето й съ
всички влакове.
в) Да се освободятъ риболовните уреди отъ
вносно мито и рибарите отъ такси.
г) Да се премахне акциза върху консервира
ната риба.
По вжтрешния риболовъ:
1) Да се назначатъ достатъчно надзиратели за
пазене реките отъ браконери и
2) Да се заставятъ притежателите на баражи
да направятъ предвидените въ закона рибни проходи.
При избора на бждещъ управителенъ съветъ
се състезаваха три листи, отъ които двете съ председатель проф. Моровъ и секретарь—Нечевъ, а тре
та: съ председатель г-нъ Ив. Сокачевъ и секретаръкасиерь — Г. Заревъ. Гласували еж 50 души отъ
които 30 — за листата на г. Сокачева. Направи тя
гостно впечатление, че и въ новия
управителенъ
съветъ на Рибарстятъ съюзъ професионалиститть
рибари нгьмать свой представитель.
Д-ръ Г. П.
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В. Игнатовъ.

"

Г

СКЯЗКЯТЯ НЯ ИНЖЕНЕРЪ МОРФОВЪ.

Уредбата и експлоатацията на нашите при
станища е единъ голъмъ общественъ въпросъ и
като такъвъ заслужава вниманието не само на
определенъ кржгъ хора, а и на ЦБЛОТО общество.
Въ това отношение требва да се благодари
на г-нъ Морфовъ, че изнесе публично този въп
росъ. Защото разрешаването му, както до сега,
въ тъсните канцеларски помещения отъ опреде
лени лица, които единствени претендираха да
разбиратъ нуждите и значението на нашите прис
танища, доведоха до противоречия, стигащи до
отричане правото даже на моряците да се интересуватъ отъ този въпросъ.
При разглеждането на голъмитъ обществени
въпроси, обаче, е нужда пълна обективность, сти
гаща до отказване отъ лични и професионални
интереси. Защото споредъ съвременното схващане
за държавата последнята е съвокупность отъ хар
монично координиране на частните интереси съ
т^зи на коликтивитета. Това сътрудничество на
отделните части на обществения организъмъ е
възможно само като се зачита правото на ТБЗИ
части да проявяватъ разумна дейность, която за
доволявайки личните интереси на индивидите ще
цели общественото благо. Отъ тамъ произлиза и
принципа зл подчинение на ЛИЧНИТЕ интереси
предъ общественнитЬ такива и правото на дър
жавата да се мЪси въ частните отношения било
на отделнитЬ личности, било на отдълнитЪ кате
гории. Кждето това сътрудничество е нарушено
чрезъ потискане или накърняване правата на
една часть отъ обществото за смътка на друга,
реакцията е неизбежна и ще предизвика, въ найдобрия, случай, намесата на държавата за да бждатъ отстранени пръчкигв за правилното дей
ствие на общественния организъмъ.
Днешния усложненъ животъ иска пълно сът
рудничество на всички специалности, които все
по-вече се разграничаватъ и налагатъ строга спе
циализация, гарантираща характерната за нашия
векъ бързина. Това, което преди 20 години беше
достояние на една специалность днесъ е подделено
на 3—4 отделни специалности, които, работейки
въ хармония, даватъ много по-добри и бързи ре
зултати.
Опита да се задържи хода на развитието на
живота и прогреса, ще бжде пагубенъ за обще
ствените интереси, защото нашия животъ е фун
кция отъ развоя и състоянието на този на ц%лото
човечество.
Яко г-нъ Морфовъ погледнеше отъ тази глед
на точка на задачата, която си е билъ поставилъ
съ сказката си на 5. май т. г. въ салона на Б. И. Я. Д.
навярно не би избралъ този начинъ на защита на
едно неудържимо положение, не отъ гледна точка
на личните професионални интереси, а отъ гледна
точка на усложнения вече животъ, който налага
реформи, независимо отъ волята ни.
Най-неуспешно споредъ насъ е обстоятел
ството, че той се явява рЪзъкъ изразитель на чисто
професионални;йнтереси и се стреми да подчини
на тюсъ решенйетана въпроса за администрацията
на нашите пристанища.
За тази цель той се впуща въ всъкимо из
вестните обяснения за занятието инженерство,
свързва го съ развитието на приложната матема
тика и съ техниката и заключава, че пристанищ

ното дело е предметъ само на техническите науки
и то на една отъ най-трудните такива.
Никой не ще отрече значението на инженера
за развоя на материалната култура въ една страна.
Най-малко това могатъ да направятъ моряците,
чието образование е клонъ на сжщата тази тех
ника, за която говори г-нъ Морфовъ. Но „Приста
нищното д^ло" на коя специалность инженери е
принадлежность? Инженерското звание е учена
степень, която въ днешния В"БКЪ е разделена на
много специалности. Само титлата инженеръ не дава
още пълно определение за специална подготовка.
Днесъ инжинерството е съ много подразделения
и опита на носящйтв тази степень да навлъзатъ
въ строго специалната область на колегите си отъ
другъ клонъ на техниката, предизвиква не малко
търкания въ техните среди. Опита на носящитъ
общо титлата инженеръ да продължатъ да работятъ въ областьта на архитектурата срещна справедливъ отпоръ отъ специалистите архитекти. Меха
никата е область на другъ видъ инженери. Елек
тротехниката тоже. На коя категория инженери
принадлежи пристанищното Д-БЛО?
Споредъ нашето скромно мнение въ едно
пристанище има мъсто за инженеръ строитель
при постройките, инженеръ машиненъ за машин
ните инсталации, ако има такива и за подържане
на плаващитЬ сждове, инженеръ електротехникъ
пакъ за същата цель, инжинеръ корабостроитель
за постройки на кораби и др., а моряка — приста
нищния капитанъ — използва тъзи средства за
нуждите на мореплаването. Споредъ насъ термина
„пристанищно дъло", взетъ отъ учебника за строе
жите на вода е неуспешно използванъ и умишленно се подхвърля съ цель да внесе смущение.
Сказчика самъ твърди, че нашите пристанища еж
строени по чертежитъ на френския инженеръ Герардъ. Това е голъмъ авторитетъ изключително
по постройките на пристанища, създаденъ отъ
дълга практика въ Франция. Той не е излъзълъ
отъ политехниката специалисть по пристанищно
дело. Такива личности се създаватъ отъ практи
ката и всички, които се опитватъ да влъзатъ подъ
с-Бнката на големия имъ авторитетъ се изгубватъ
и изглеждатъ жалки сь претенциите си за компетентность възъ основа на дипломъ, който дава
енциклопедическа подготовка върху техниката изоб
що, а се иска дълга непрекжената работа, само въ
една насока, за да се създаде авторитетенъ специалистъ. Нашата действителность, за жалость, не е
Създала още условия за изникване на такива авто
ритети.
Г-нъ Морфовъ влиза въ ролята на автори
тетенъ познавачъ и на морячеството и заключава,
че, н-вмайки нужда за изчисляване частите на ко
рабите, моряциттз иматъ средно специално обра
зование. Въ този редъ на мисли той ги разделя
на военни и търговски капитани и като признава
до известна степень правото на търговските ка
питани да се интересуватъ отъ експлоатацията на
пристанищата, на първите отрича нуждната под
готовка за това. Въ стремежа си да намали рабо
тата на моряка въ пристанищата той остава за
него само посрещане на корабите въ пристани
щата, преглеждане на книжата имъ и поставянето
имъ на пристана за товарене и разтоваряне.
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Всичко* което се отнася до контролъ по то
варене на стоки, по наемане на персоналъ, по
Цензбвете на морскйгЬ лица, по превоза на пжтници, по надзора върху годностЬта на кораба да
плава, по фарова служба и хидрография, пб сиг
нална и спасителна служба и пр. остава безъ
внимание, както това въ действителность бъше до
скоро у насъ. Поради този фактъ имахме случаи
въ миналото нашъ параходъ да бжде предупреденъ, че не ще бжде пуснатъ да отплава отъ
пристанището на Марсилия, ако не приведе въ
годность хронометригв и навигационните си сред
ства! Сжщо поради това едностранчиво схващане
на службите въ нашит-Ь пристанища параходите
на Бъл. Търг. Парах. Д-во — плаваха осигурени
при държавата, безъ тя да се интересува отъ техното състояние и безъ да ги проверява периоди
чески съгласно правилата на международните кла
сификационни дружества. Все поради сжщатата
причина параходите „Кирилъ", и „София" плаваха
дълго време Следъ Войната съвсемъ не класирани,
макаръ че товареха и пЖтниЦи. Все поради сжщата причина до миналата година всеки можеше да
се нагърби да води корабъ, натоваренъ съ имотъ
и живота на български граждани, безъ н^кой да
се Поинтересува За неговата подготовка. До като
единъ Шофворъ се пОдлага на изпитъ, капитана
на кйрабъ или лодка можеьие да стане ВСЕКИ, защотото НИКОЙ не се интересуваше за ценза му.
Не загинаха ли 16 български граждани презъ
1926 г. въ залива на с. Бьла пакъ поради липса
на елементаренъ контролъ отъ тъзи, които беха
длъжни да вършатъ това? Намериха ли се отго
ворности, за това голъмо нещастие, причинено по
ради некомпетентность на ржководителит-в на на
шите пристанища?
Не е нуждно да изброяваме още много слу
чаи отъ службата въ пристанищата ни, кждето не
запознатия съ морската служба началникъ, намисайки се сь авторитета си, е излагалъ престижа на дър
жавата предь чужденци. Подценяването на мор
ската служба въ пристанищата ни отъ страна на
ржководителитъ имъ доведе до едностранчивость,
която се обяснява много добре отъ схващанията
на г-на Морфова, който е идеолога на следваната
до сега политика.
Живота изтъкна ц-Бла1а несъобразность на
това положение и наложи своето. До като споро
вете еж се водели теоретически между моряците
и ръководителите на пристанищата на професи
онална почва, т% не представляваха интересъ. Ко
гато последствията отъ службата засегнаха големи
общественни интереси, обаче, въпроса излезе отъ
ТЪХНИТБ рамки на обикновенъ споръ и требваше да
получи правилно разрешение. Предстоящите съкра
щения съвпадатъ съ единъ моментъ на преобразявание, които целятъ да отстранятъ изтъкнатите
неджзи.
Г-нъ Морфовъ ловко се опитва да използва
нашата партизанска психология, за да мотивира
тезата си, като поставя и нашата организация въ
услуга нз управляващите днесъ, забравяйки че
самъ дава историята на спора още отъ 1903 год.
Макаръ че е освътлилъ историческата истина само
въ полза на собствената си теза, той все таки не
може да я премълчи и това е достатъчно за да
знаемъ, че неджзитъ въ пристанищата не еж отъ
най-ново време, а още по-малко отъ войната насамъ.
Ние бихме отминали безъ внимание сказката
на г-нъ Морфовъ, до колкото тя цели да защити
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професионални въпроси, защото не успорваме пра
вото на всека професия да се брани.
Г-нъ Морфовъ обаче, не е обикновенъ инженеръ професионалистъ. Той е и общественикъ. Той
е патриарха на следваната до сега пристанищна
г/олитика. За да бжде убедителенъ той хвърля ин
тригата, че военните моряци еж повдигнали въ
проса За службата въ пристанищата ни съ цель
да нам-врятъ место въ ГБХЪ, когато излъзатъ отъслужба и се опитва да разедини моряците по този
начинъ на търговски и военни. Безъ да се двоуми
той се опитва да направи отъ спора по управле
нието на пристанищата атака, насочена противъ
инженерството като съсловие и го противопоставя
на Бълг. Народ. Морски Сговоръ, който, се е билъ
създалъ само за тази цель. Ловъкъ ориенталски
маниеръ, отдавна отживълъ времето си. Интригата
е най-мощното средство за разтройство и временни
успехи, но за щастие и най-бързо разгонваното
отъ неумолимата логика на живота.
Ние не допущаме, че при разглеждане въ
проса за организация на пристанищата ни нъжой е
насочвалъ атаките си срещу инженерите като съ
словие. Ржководителитъ на пристанищната ни по
литика въ своята слабость да аргументиратъ едно
неудържимо положение, търсятъ да се скриятъ
задъ професионалната организация на инженерите.
Вместо до координиратъ усилията си моряци и ин
женери изкуствено се поставятъ въ разногласие, отъ
което страдатъ само обществените, интереси.
Пристанището е съвокупность отъ най-разноо
бразни служби, които налагатъ приежтетвието и
на инженера и на моряка. Строго разграничени
тези служби, безъ да се подчиняватъ една на
друга, за да не си пр^чатъ, те требва умело
да се поставятъ подъ едно върховно ржководство, което ще се въодушевлява отъ общите
интереси, а не отъ дребни професионални та
кива. Требва да се координиратъ службите, а
не да се отричатъ. Опита на г-нъ Морфовъ да
задържи днешното положение въ пристанищата
е не само вреденъ за обществените интереси,
той е и пакостенъ съ опита си да противо
постави две съсловия, харамонията между които е
гаранция за материаленъ успъхъ и прогресъ.
Сказката му е издадена въ резюме въ органа
на Д-вото на Инжен.-Ярхитектигв. Ние, обаче, не
допущаме че организацията ще се солидаризира
съ аргументите, които той изтъква и ще счете,
че Бълг. Народ. Морски Сговоръ, който брои въ
средата си много дейни и ценни членове инже
нери е насочвалъ стрелите си срещу съсловието,
което има най-големи заслуги за материалната
култура на страната.
Бълг. Народенъ Морски Сговоръ цели не
разтройство на службите, а едно разумно орга
низиране по начинъ, щото безъ да се накърняватъ
правата на професиите, които обслужватъ приста
нищата, т е да заработятъ независимо една отъ
друга въ унисонъ, за да се достигне -голъмата
цель, която общественика поставя на пристани
щата. Професионалните интереси не могатъ да
изчерпватъ дейностьта на пристанищата и да се
поставятъ надъ техъ.
Ние върваме, че българските моряци сжщо
не ще се поддадатъ на примамката, която имъ се
подхвърля, за да ВСБЯТЪ въ своите среди раздори,
като за лични интереси се раздвоятъ на бивши
военни и търговски такива. Морската подготовка
въ основата си е една и сжща, поради стихията,
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въ която еж призвани да работятъ военни и
търговски моряци. Неджзитъ- на пристанищата ни
еднакво се чувствуватъ отъ едните и отъ други
те. За ТБХЪ е важно тези неджзи да бждатъ от
странени. Това ще бжде възможно, когато се подбератъ хора съ правилни разбирания безъ огледъ
на бившата имъ подготовка, защото живота е найгол%мъ учитель.
Ржководителит-Ь на пристанищата ни требва
да бждатъ не само специалисти, 1Ъ требва да еж
общественици съ широкъ погледъ, смела инци-
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атива и добри организатори, които да се ржководятъ само отъ голЬмитъ интереси на обществото.
Сказката на г нъ Морфовъ е несполучливъ
опитъ да се защити досегашната политика на на
шите пристанища, защото може да даде най-от
рицателни резултати. Изостряне на отношенията
между отделните професии е най-малко желано
въ днешните времена.
Ако на професионалиста инженеръ Морфовъ
може да се прости този начинъ на действие, за
общественика Морфовъ, той е подъвсъка критика.
В. Игнатовъ.

К. Скутуновъ

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ИТАЛИЯНСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ.
Предвидъ голямата криза въ корабоплаване
то и за да намалятъ изобщо свеите разходи като
обединятъ усилията си, следвайки примера на
почти всички търговски предприятия, корабоплавателигв въ Италия предприеха презъ изтеклата
година грамадни реформи въ своите предприятия.
Като последствие отъ тия реформи, въ Италия се
създадоха две мощни параходни дружества: „Ита
лия* и „Ллойдъ Триестино", които обединиха поч
ти всички до тогава сжществуващи параходни дру
жества.
Параходното дружество „Италия" се състави
съ обединяване на известните големи параходни
дружества: „Навигационе Дженерале Италияна",
„Ллойдъ Сабаудо" и „Косуличъ". Седалището на
новообразуваното дружество ще бжде въ Генуа, а
ще има и единъ клонъ въ Неаполъ.
„Навигационе Дженерале Италиана" обслуж
ваше главно линиите за Северна и Южна Амери
ка, а освенъ това подържаше нередовни съобще
ния до Австралия, която отъ день на день добива
все по-голЪмъ интересъ за Италия. „Ллойдъ Саба
удо,, и „Косуличъ" обслужваха почти сжщитЬ линии.
Параходното дружество „Ллойдъ Триестино"
се състави'съ обединяването на следните пара
ходни дружества: „Ллойдъ Триестино", „Маритима
Италиана" и „Сочиете Италиана ди Сервици Маритими". Седалището на дружеството ще бжде въ
Триестъ, а ще има клонове въ Генуа и Неаполъ.
Всички тия параходни дружества подържаха редовни
съобщения до Леванта, Египетъ и крайния Изтокъ.
Новоизбраните седалища отговарятъ на поясно опредъленитъ нови обекти за италиянското ко
рабоплаване, а именно: Генуа съ Неаполъ—за об
служване линиите къмъ новия св-Ътъ и Триестъ съ Ге
нуа и Неаполъ—за обслужване линиитъ къмъИзтока.
Вследствие на това ново прегрупирване на
параходните дружества, последните внесоха въ
новообразуваните такива своя корабенъ паркъ,за
да се образуватъ двете най-мощни за сега итали
ански параходни дружества: „Италия"—съ 512,000
тона кораби, съ които ще обслужва линиитъ за
двете Америки и Австралия и „Ллойдъ Триестино"
съ 286,000 тона кораби, съ които ще обслужва
линиите къмъ близкия и далечния изтокъ. Ново
образуваното дружество „Италия" формира своя
корабенъ паркъ отъ „Навигационе Дженерале
Италияна" — 212,000 тона, „Ллойдъ Сабаудо" —
166,000 тона и „Косуличъ"—134,000 тона. Дружест
вото „Ллойдъ Триестино" формира своя корабенъ
паркъ отъ стария „Ллойдъ Триестино" — 182,000
тона, „Маритима Италияна" — 40,000 тона и „Ситмаръ"—64,000 тона.
По тоя начинъ новообединенитЪ дружества
ще разполагатъ общо съ внушителния тонажъ отъ
около 800,000 тона, който представлява почти по-

ловината отъ общия тонажъ на Италиянското ко
рабоплаване, което споредъ статистиките за 1930
г. е разполагало съ 1,990,578 тона кораби.
Корабния тонажъ на Италия презъ 1919 г. е
билъ само 631,000 тона. Сравненъ съ днешния такъвъ, ще видимъ, че за около десеть години той
се е вече утроилъ за да достигне цифрата 1,990,578
тона. Заедно съ стремежа за обединение на Ита
лиянското корабоплаване, което н+зма да спре
само съ новообразуваните параходни дружества,
отъ факта за неимоверното увеличение на Италиянския корабенъ тонажъ, логично е да си представимъ какъвъ тласъкъ за развитието на корабо
плаването би дала горната мърка, ако това става
ше при по-други и нормални условия.
Презъ 1926 г. при спущането на вода ново
построения за „Навигационе Дженерале Италияна"
грамаденъ презокеански луксозенъ параходъ„Римъ"
Мусолини приветства това тържество съ думите.„Италия тръбва да намъри отново щастието си и
своята слава върху морето". Тия думи бъха достатъчни за да се събере още въ деня на тържест
вото Административния съветъ на казаното дру
жество и на палубата на току- що плавналия величественъ по видъ и размери параходъ, да вземе
решение за постройката на още три подобни ко
раби. По тоя начинъ се манифестира единствения
примтфъ за дисциплина и възторгъ въ областьта
на морското строителство. Заедно съ това, требва
да се подчертае че въ комплекса отъ бждещи ре
форми въ корабоплаването, личния интрресъ на
отделните параходни компании полека-лека отстжпва предъ националния интересъ и критерии,
които въ бждеще ще опредвлятъ и налагатъ на
чините за действие.
Следъ станалата реформа, за оежществяването на която голъмъ дълъ отъ заслуги има ав
торитета и големия тактъ на Централната власть,
въ лицето на Министра на Марината, г-нъ Чиано,
може да се предположи, че въ най-скоро време ця
лата мрежа отъ морските търговски съобщения
на Италия ще се намъри подъ една обща коман;
да. Това пъкъ отъ своя страна значи: по-рацио
нално използуване на параходите,* по-правилно
определяне на линиите и обектите и по-добро об
служване на т^зи линии. Заедно съ тава се постигатъ по-големи икономии, главно отъ разходи
по реклами и публикации, по издържане на много
бройни представителства въ чужбина и въ самата
страна, а най-главното—ще се концентриратъ сред
ствата и възможностите за още по-големъ сроежъ.
Непосредствения практически резултатъ отъ това
отъ своя страна ще се изрази главно въ засилва
не съобщителните връзки на Италия съ Америка,
Австралия, Леванта, Индия и далечния Изтокъ.
К. Скутуновъ.

Год. IX. Брей 6.

Морски Сговоръ

Страница 11.

РЕЗУЛТЙТЪТЪ ОТЪ ТРЕТИЯТЪ НЙШЪ КОНКУРСЪ МЕЖДУ УЧЯЩЯТА СЕ МЛНДЕЖЬ.
Продължавайки да популяризира широко идея
та за морето между учащата младежь, Българскиятъ
Народенъ Морски Сговоръ, използувайки съдей
ствието на Министерството на Народното просве
щение, въ началото на тази година устрои третия
по редъ конкурсъ между ученииитъ отъ осмия
кпасъ на всички сръдни училища въ страната за
написване на най-добро съчинение на тема: „Значе
нието на Черно море за България":
Отъ всъка гимназия бъше изпратена въ Глав
ното Управително Тъло на Българския Народенъ
Морски Сговоръ най-добрата работа, споредъ пре
ценката на учителя по литература и директора на
гимназията. Първенците отъ конкурса въ всъка
гимназия бъха наградени съ по едно безплатно тази
годишно течен"е отъ нашето списание „Морски
Сговоръ".
Тукъ по долу даваме списъка на отличилите
се ученички и ученици:
| Иие и презиме на от№ ; личилитъ се ученички
или ученици.
1 Недка Барьмова
'2; Надежда Денчева
3; Онуфрий Седмаковъ
4; Донка Попова
5; Владислава Колева
6^ ПБЮ Стояновъ
71 Йосифъ Моисовъ
8! Страти Ташевъ
9| Бодана Апгелова
10 Михаилъ Славовъ
111 Елена Нейчева
12; Б. Цв. ВЪленски
13 ЛюбомиркаТрифонова
14 Мара Иванова
15; Г. И. Шаприталовь
]6 Ал. Б. Тодоровь
17; Ламбо Щиляновь
18; Злата Галева
19 Димитръ Доневъ
20 Михаилъ И. Димчевъ
21 : Борисъ Минковски
22; Георги С. Пьрвуловъ •
23 Илия Т. Б1лчиклиевь
24 Димитьрь Андреевъ
25; Веселинъ Бьчваровъ
26 Йорданка Кккева
27; Драгомиръ Драгановъ
28 Евдония х. Ангелова
29; Димитъръ Паскалевъ
30- Елена Г. Грозданова
;
31! Асенъ Ив. Босевъ
32; Анг. й. Калайджиевъ
33 Конст. Хараламбиевъ

О т ъ кое

сръдно

Отъ

кой

у ч и л и щ е е,

градъ

Държав. смЪс. пед. у-иг
„
девич. гимназия
Педагогическото училище
Държав. девич. гимназия
11. девическа гимназия
Търговската гимназия
Държав. мжжка гимназия
Смъсената гимназия
Държав. девич. гимназия
СмЬс. педагогич. училище
Държав. Девич. гимназия
Смьсената гимназия
III. Девич. гимназия
Държав. девич. гимназия
См*с педагогич. училище
Държ. мжжка гимназия

Ловечъ
В. Търново
Казанлъкъ
Русе
София
Пловдивъ
Плъвенъ
Попово
Враща
Ямболъ
Бургазъ
Б. Слатина
София
Плт>зенъ
Севлиеово
Пловдивъ
Сливенъ
Сливенъ
Бургазъ
Софит
София
Ломъ
Шуменъ
Свищов ъ
Варна
Варна
Видинъ
Видинъ
В. Търново
Орхане
Берковица
София
Вратца
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П
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„
девич. гимназия
„
мжжка гимназия
11. мжжка гимназия

ш. „

Нар. смес. педагог, у-ще
Опитно мжж. педаг. у-ще
Смесената гимназия
Държав. мжжка гимназия
„
дгвичес.
Държав. мжжка гимназия
„
девичес.
„
Търговската гимназия
СмЬсената гимназия
Педагогическото училище
I. Мжжка гимназия
Държав. мжжка гимназия

Независимо отъ това Главното Управително
тъло на Б. Н. М. С. обеща да нареди да се отпечататъ въ списанието „Морски Сгсворъ" като се хоноруватъ най добрит в работи отъ всичкитъ, които еж
наградени съ едно безплатно течение отъ сп. „Мор
ски Сговоръ". Изпълнявайки това обещение, тукъ
по-долу сме отпечатали три от ь най-добригв работи,
споредъ преценката на редакционния комитетъ на
списанието „Морски Сговоръ".
х. Ннгелова Евдокия Димитрова
уч. отъ VIII. кл. на Видинската Дев. Гимн.

З н а ч е н и е т о на Черно море за Б ъ л г а р и я .
Морето е върхътъ на красивото, което е съз
дала природата. За менъ то е символа на реличие,

красота, дълбочина на чувството. Но отъ кжде иде
това величие, защо то буди такъвъ възторгъ у човвка? За да си отговоримъ на този вьпросъ нека
си припомнимъ само, че то е изворътъ, откждето е
излЬнъ първия зачатъкъ на живота, съкровищницата,
която подобрява условията на създадения вече животъ, и най после — мъсто, кждето душата — истин
ската душа намира успокоение, наслада и красота.
Нашата малка родина е щаслива, следъ тол
кова загуби, несправедливости извършени надъ нея
да има поне едно море, хубавото Черно море, коетс,
като че-ли й е единствена утеха. Съ своитъ могжщи
вълни, само то й нашепва да не се отчайва въ тъзи тежки дни, като й напомня, че сжществува прав
да, която рано или късно ще я огръе. Нашето ху
баво Черно море име източната граница на България.
Наречено е така поради голъмитъ бури, които ставатъ въ него. При-все това ние го цениме и оби
чаме. И защо ли да го не цениме, когато то е за
насъ една отъ вратитъ, която води къмъ материал
но и духовно подобрение?
Нвмахъ възможность да видя морето, ноимамъ
пълна възможность да си го представя. И ето, въо
бражението ми го рисува така. Една безкрайность,
по бр^га на която еж кацнали цвътущи градчета
и села. Варна, Бургазъ, Созополъ, Янхиало и др.
Не еж ли тъ по-голъми или по-малки, хубави
княгини, които щедро ни даряватъ съ богатства?
Не еж ли тъ центрове, кждето особено лъте, кипи
животъ, кждето хиляди хора намиратъ облекчение,
душевно и ттзлесно. Не е ли морето, което е извора
на тъзи блага? Но значението на Черно море не се
изчерпва само съ това. По него кръстосватъ пара
ходи, наши и чужди, които отнасятъ или носятъ
стоки и пасажери. Благодарение на Черно море Бъл
гария се е издигнала и се издига като търговска дър
жава. То смегчава климата на крайморска България
и дава възможность да виреятъ въ тъзи области
растения, като смокина, лешници, та дори и лимони
и портокали.
Въ единъ хубавъ кжтъ на черноморския бръгъ
е скжтанъ хубавиягь лътенъдвореиъ на Н. В. Царя
— Евксиноградъ.
Черно море крие въ своитв глъбини богатъ жи"
вотински свътъ. Хиляди български семейства край ,
този бръгъ еж риболовци, и чрезъ това скромно за
нятие изкарватъ прехраната си. Но голъмо е зна
чението на Черно море и за това, че то ни снабдява
съ соль — ценно благо за България.
Съ своята красота Черно море привлича много
лътовници, българи и чужденци, които търсятъ по
чивката си близо до него. За използване ценноститъ
на морето, голъма услуга указва Българскиятъ Мор
ски Сговоръ. Тази хубава организация има за задачи •
да пръска между народа познания за морето и зна
чението му, да го запознае съ хубоститъ му, което
става чрезъ устройване на морски екскурзии и колонии. Тя постепенно, все по-вече и по-вече реализира
своитв идеи, като допринася много за културното
повдигане на България.
Съ своето величие Черно море служи за предметъ на поетическо вдъхновение. То се възпява отъ
много наши поети и става причина да се създаватъ
чудни бисери отъ слова, които украсяватъ българ
ската литература. Нашата прочута поетеса Елиса
вета Багряна е една отъ поклоницитъ на дивното
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Черно море. Съ каква тайственость и съ какъвъ
възторгъ се провиква тя „О Калиакра!" трогната
отъ красотата и величието на дивния черноморски
носъ Калиакра. Вземемъ ли началните стихотворе
ния на Кирилъ Христовъ, ще видимъ, че и т е иматъ
за сюжетъ тайствената нощь край морето, страхот
на буря въ него, или пъкъ възторгъ отъ блесъка
му презъ чудния слънчевъ день. . . .
О море! Съ възторгъ се обръщамъ къмъ тебе.
Смаяна отъ красотата ти азъ ти се покланямъ и
те моля: ти, което давашъ толкова много на човечеството, научи ни и ние да притежаваме една хи
лядна часть отъ щедростьта, която имашъ ти!
Видинъ, 21.III. 1932 г.
х. Янгелова Евдокия Димитрова.
Димигьръ Доневъ.
Уч. отъ VIII кл. на Бургазката мжжка гимн.

З н а ч е н и е т о на Черно море за Б ъ л г а р и я .
Големите водни басейни еж играли господ
ствуваща роля при създаването на известна цивили
зация. Високото развитие, ксето еж достигнали древ
ните Финикийци, Египтани, Гърци и други антични,
културни народи въ духовно и икономическо отно
шение, се дължи въ голема степень но това, че еж
притежавали една по-малка или по-голема брегова
линия, независимо дали морска или ръчна.
Следъ отнемането на Беломорския брегъ, един
ствените водни пжтища, чрезъ които България може
да се съобщава съ останалите народи еж Дунавъ
и Черно море. Последното има големо значение,
особено за Южна България. Макаръ и затворено
море, то е важенъ факторъ въ стопанския живогъ
на страната, като улеснява износа на нашите стоки,
благодарение на протоците, чрезъ които се съоб
щава съ Бело и Средиземно морета. И днесъ бъл
гарския флагъ се развява надъ всички чужди води,
носенъ отъ малкия ни търговския флотъ. Съ своя
макаръ и .не до тамъ богатъ риболовъ Черно море
дава поминъкъ на голъма часть отъ крайбрежното
население, създава селища, жителите на които се
занимавате изключително съ риболовъ и солопроизводство. Покрай техъ, създаватъ се и големи прис
танища, търговски центрове, като Варна и Бургазъ,
естествени врати, очи за българското производство.
Вънъ отъ икономическото и климатологическо
значение, Черно море, съ своите хубави брегове,
съ своитЪ красоти, привлича летно време хиляди
курортисти, даже и чужденци, които идвате да нам Ьрятъ отмора и прохлада въ неговите води. Бурно
и страшно зимно време, гладко като огледало презъ
топлите дни, Черно море ни поднася хиляди пре
лести, действува опресняващо на духъ и тело и за
това не единъ пжть го виждаме да служи като
сюжетъ въ народната и лична поезия. И наистина,
едва ли би се намерилъ човекъ, който би останалъ
равнодушенъ къмъ гледките, които се откриватъ
сутринь при изгревъ слънце, при тихите летни
нощи, когато луната чертае сребристи пжтеки по
морската повърхность, презъ бурните зимни дни,
когато мжтните и пенливи талази съ ревъ се разбиватъ въ крайбрежието, оглушавате и навеватъ
страхъ въ слабата човешка душа. Морето е еднакво
красиво и въ своята ярость и въ своя покой, еднакво
завладеващо и съ стихията си и съ галещия лекъ плисъкъ на малките вълнички, които едва бърчатъ повърхностьта му при едвамъ чувствуващиятъ1 се ветъръ.
Изворъ на неоценими блага за българския на-

родъ, морето е сжщевременно и източникъ на здраве.
Морскиятъ спортъ, извършванъ на чистъ богатъ на
кислородъ и йодни пари въздухъ, укрепва тъпото,
и разведрява духа. Презъ последните години, бла
годарение на пропагандата и усилията на Морския
Сговоръ, забелязва се да нараства все по-вече и
по-вече единъ стремежъ къмъ морето, къмъ радо
стите, които може да ни поднесе то. Българина
требва да оцени единствения морски брегъ, които
му остава и да се стреми да извлече максимумъ
полза отъ него.
Бургазъ, 29. II. 1932 г.

Димитъръ Доневъ.

Попова Донка Стефанова.
У-ка отъ VIII. кл. при Русенската дев. гимн.

З н а ч е н и е т о на Ч е р н о м о р е з а Б ъ л г а р и я .
Инстинктътъ е тикалъ народите винаги къмъ
водитв. Редица примери отъ далечната и близка
история на човечеството ни говорятъ красноречиво
за големото значение на реките и моретата. Доста
тъчно е да споменемъ за Египетъ и Асировавилония,
за Финикия и древна Гърция, за Испания и Италия
по времето на Колумба, за Холандия и Англия въ
по-ново време, за борбите на Русия и Полша за
морски излазъ и пр. Виждаме, че народите, които
отъ рано еж разбрали това значение, еж тръгнали
първи по пжтя на културата, защото реките и мо
ретата свързватъ хората и благоприятствуватъ за
техното развитие.
Елините, които още въ VII. в. преди Христа еж
колонизирали Черноморското крайбрежие, еж го
оценили добре и го нарекли гостоприемно. Но за
нашия народъ, не свикналъ да се доверява на мо
рето, за когото то е още една страшна стихия, про
дължава да бжде черно. „На дърво безъ корени не
се качвай!" казва една остарела поговорка. Оста
рела, защото въ днешното време на техниката,
когато човекъ победоносно се бори съ природните
стихии, съвсемъ безсмислено е да се подържатъ
подобни отживелици. Крайно време е да се обърнемъ къмъ морето, да използуваме тая съкро
вищница на ценности. То ни предлага толкова много
богатства, тъй лесно уловими, че ние требва да се
възползваме отъ техъ, ако не искаме чужди хора
да използувате богатствата, съ които природата
насъ е дарила.
Но какво ни предлага Черно море?
На първо м^сто то е единъ превъзходенъ воденъ пжть, чрезъ който ние се свързваме съ целия
светъ. А общо признато е, че морскиятъ пжть е
по-удобенъ и по-ефтинъ. Благодарение на него ние
се сношаваме тъй удобно съ Турция, Гърция, Италия,
Египетъ, Франция, Германия, Англия и пр. Техни
кораби кръстосватъ по Черно море и спиратъ въ
нашите две големи пристанища: Бургазъ и Варна.
Първото отъ т^хъ особено бързо се развива и на
предва. Оттукъ става и по големата часъ на нашия
износъ. Стоките отъ Южна България минаватъ изклю
чително презъ Бургазъ. Ето защо, при днешното по
ложение, когато България е лишена отъ излазъ на
Бело море, требва всичкото ни внимание да се на
сочи къмъ Черно море, източния прозорецъ на на
шето отетество.
Друго едно богатство, което ни предлага мо
рето, еж многото солници по брега, при Анхияло и
Атанаскьойското езеро. Годишно тукъ се получава
10 —15 мил. кгр. соль. А риболовството, на което
се възлагатъ големи надежди, е едно още по-ценно
богатство. И ако сега се лови отъ 1 до 3 мил. кгр.
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риба годишно, то при неговото подобрение може
да се достигне до 5 - 6 пжти повече. Нашето море
е богато съ около 75 вида риби, отъ които наймного се ловятъ скумрия, хамсия, калканъ, кефалъ,
карагьозъ, попчета и др. Срещатъ се и бозайници
отъ рода на делфина и тюлена.
Рибата е една лека и питателна храна, която,
при наличните условия у насъ, требва да стане
ефтина и достжпна за целия народъ. Нека се на
даваме, че това не ще бжде много далечъ.
Лечебностьта на морския въздухъ и морската
вода е едно не по-малко богатство. „По-вече възпухъ и по-вече светлина* е повикътъ на днешното
време, затова отъ година на година морето се из
ползува все по-рационално. Презъ летния сезонъ
хиляди хора закрепватъ тукъ своего разклатено
здраве, а наредъ съ тЪхъ още много здрави идатъ
да се радватъ на хубавото море и да се пекатъ на
благотворното слънце. Отъ няколко години насамъ
Варна се издигна като голЪмъ европейски курортъ,
който се посещава и отъ много чужденци, предимно
чехи и поляци. Баните еж уредени отлично и лю
бителите на морски курорти намиратъ наистина
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нещо превъзходно тукъ. Бждещото на тоя градъ е
въ морето. То предлага всекиму онова, що чбвекъ
дири въ него: богатство, лекъ, красота.
За красотата на морето би могло да се говори мно
го, темата е неизчерпаема. Кой не се е възхищавалъ
отъ неговата гладка, огледална повърхность, когато
слънчевиятъ лжчъ спокойно се отражава въ него?
Кой не е наблюдавалъ съ примрело отъ захласъ
сърдце неговите неуловими багри при залезъ слън
це или тържествения въздухъ на изгреващата луна,
която, окжпала се въ морските тъмни води, изплува
засмена на хоризонта? Но какво могжщество крие
въ себе си тая безкрайна морска ширъ! Когато тя
се развълнува, когато яростните вълни се плискатъ
о брега, когато морето реве, ужасъ обзема зрителя,
и той благовее предъ неукротимата морска стихия.
Но тъкмо това море привлича модерния човекъ,
то буди у него лудия стремежъ къмъ борба и прео
доляване на стихията. Стремежъ, който, съчетанъ
съ силата на разума, твори науката и напредъка.
„Къмъ морето и Дунава за напредъкъ!"
Русе, 23.11.1932 г.

Попова Донка Стефанова.

Капитанъ II рангъ Монастиревъ.

ЖЕРТВИГБ НА ЛЕДОВИТИЯ ОКЕЯНЪ.
(Експедицията на лейтенантъ Брусиловъ съ кораба „Св. Яна" презъ 1912 —,1914 година).}

Лейтенантъ Брусиловъ билъ опитенъ поляренъ
мореплаватель, който познавалъ много добре усло
вията на пжтуванията ср^дъ ледовете и особенос
тите на северниятъ Ледовитъ океанъ. Презъ 1911
година той билъ въ числото на офицерите отъ ек
спедицията съ корабите „Таймиръ" и „Вайгачъ"
която имала за цель да открие нови полярни земи
задъ северния поляренъ кржгъ.,
Презъ време на това плаване у него назрела
мисъльта да организира нова експедиция, главната
цель на която да бжде изучаване условията за лова
и рибуването въ големите широчини на север
ниятъ Ледовитъ океанъ. Откриването на нови места
— тамъ кждетоощенеестжпвалъ човешки кракъ —
за ловъ на тюлени, моржове и мечки, било отъ
много големо значение за създаване благоприятни
условия за обогатяване на ловците отъ северните
брегове на Русия. За постигане на тази своя главна
цель лейтенантъ Брусиловъ предполагалъ да пжтува
презъ северо-източния проходъ къмъ Тихия океанъ
и между другото да направи и географически от
крития.
Сладъ като получилъ необходимите парични
средства, въ 1912 година, лейтенантъ Брусиловъ отишелъ въ Англия, кждето купилъ единъ старъ корабъ („Пандора 2", построенъ въ 1867 година), приспособенъ за полярни плавания. Въ скоро време
били направени и необходимите поправки и кораба
се превърналъ въ бригь „Св. Ана" съ една машина
отъ 250 конски сили.
Обслугата на кораба се състояла отъ 24 души
по-вечето отъ които били специалисти по северния
ловъ и рибуване. Въ числото на тия 24 души била
и една жена, която изпълнявала длъжностьта корабенъ лекарь, тъй като последниятъ отежтетвувалъ
въ момента на тръгването. Единъ месецъ следъ отпжтуването отъ Петербургското пристанище, на 28
августъ 1912 г., кораба „Св. Ана", следъ като се запасилъ съ всичко необходимо за две годишно пла
ване въ Екатеринското пристанище, се отдалечилъ
отъ северните брегове на Русия и се насочилъ въ
Карското море.

Следъ петь дневно пжтуване кораба „Св. Ана"
влезълъ пролива Югорский Шаръ и хвърлилъ котва
при селището Хабарова. Тукъ лейтенантъ Брусиловъ
се срещналъ съ лейтенантъ Багровъ, който билъ началникъ на една друга експедиция, която имала за
цель да построи въ три пункта на Карското море
безжични телеграфи. Въпреки че пролива Югорский
Шаръ билъ свободенъ отъ ледове,. корабите на
лейтенантъ Багровъ „Вассионъ" и „Немродъ" сре
щнали въ Карското мбре ледени препятствия и не
могли да се промъкнатъ по-нататъкъ къмъ назна
чените пунктове.
Тази среща между двете експедиции била последня за кораба „Св. Ана", на когото било предо
пределено да се откжене навеки отъ света и да
изчезне въ тайнствените бели простори. Следъ из
лизането си отъ пролива Югорский Шаръ кораба
срещналъ отделни плаващи ледове, които скоро се
превърнали въ ледени полета. Провирайки се меж
ду техъ кораба „Св. Ана" продължавалъ пжтя си
като отъ време на време попадалъ въ свободни отъ
ледовете води. По този начинъ, къмъ първите чи
сла на месеиъ октомврий 1912 година, кораба се
приближилъ къмъ бреговете на полуострова Яйммала.
Едвамъ следъ неколко дневно търсене било
намерено едно удобно месго кждето би могълъ ко
раба да презимува. Оставало само той да се доближи
до избраното место, но . . . . непрекженатите ле
дове му попречили. Всичките усилия на хората отъ
експедицията да излезатъ отъ това положение ос
танали напраздно и кораба „Св. Ана" билъ понесенъ
отъ течението заедно съ сновалите го ледове. Това
нежелателно пжтуване съ дрейфуващите ледове се
започнало на 16. октомврий 1912 г. при една северна
географическа широчина отъ 71° и 47 1 .
Виждайки, че кораба му ще требва да зимува
въ сновалите го движущи се ледове, лейтенантъ
Брусиловъ решилъ да направи убежище върху ле
довете, кждето биха могли да се подслонятъ, ако
кораба бжде притиснатъ и разрушенъ. Взели не-
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обходимитъ мерки за по-економическото разход
ване на топливните и хранителни запаси. Те, оба
че, не били въ такъвъ размЪръ, че обслугата да
търпи лишения и живота въ кораба билъ добъръ
и отивалъ нормално. Всекидневните наблюдения
за движението на кораба по волята на ледовете
показвали, че той се движи по една съвършено
неправилна крива линия. Все по-вече и по-вече
се очертавало влиянието на различните физи
чески условия, които, обаче, не се подавали на ни
какво точно учитане. Било съвършено ясно само
едно — че кораба неотклонно се увелича къмъ северъ. Въ началото на месецъ декемврий започнали
да отиватъ на ловъ за тюлени и мечки и по та
къвъ начинъ могли да си създадатъ достатъченъ
запасъ отъ пръсно месо.
Но, въ втората половина на месецъ декемврий
неочаквано се появила болесть, която обхванала
почти половината отъ обслугата. Заболъли отъ скорбутъ, чието лекуване при създадените условия било
много трудно. Особено тежко, заболълъ началника
на експедицията, който оздравявалъ много бавно
и се изл-вкувалъ окончателно едвамъ кьмъ началото
на пролетьта. Презъ това време, описвайки зигъзаги, кораба билъ влаченъ отъ ледовете на северъ,
пресичайки по средата Карското море.
Едновременно съ настжпването на пролетьта, ко
гато кораба „Св. Яна" билъ достигналъ вече пара
лела на 78° северна широчина на северо-изтокъ отъ
Нова Земя, се появила малка надежда, че ще се
освободятъ отъ ледовете. Температурата на въздуха
значително се повишила. Ята отъ птици, прилигащи
отъ югъ на северъ, се въртели надъ кораба. Стру
вало имъ се, че леда скоро ще започне да се топи
и ще образуватъ свободни водни ивици, по които
биха могли да пжтуватъ.
Корабътъ билъ набързо стегнатъ и приготвенъ
за плаване. Но, уви, даже въ м.*юлий, когато тем
пературата на въздуха достигнала до +16°, леде
ната верига не се разкжсала . . .
Не минало и единъ месецъ даже, а първите
замръзвания се появили наново. Станало ясно, че
' „Св. Яна" нема да се освободи отъ ледовете и че
ще требва да се готви за второ зимуване всредъ
техъ. Презъ това време, обаче, топливните запаси
се привършили и не оставало нищо друго освенъ
постепенно да горятъ дървената обшивка и други
дървени части отъ корабните помещения. За да намалятъ разхода на топливото до минимумъ започна
ли да използватъ като гориво както машинно масло,
така и масло отъ тюлените,
Лейтенантъ Брусиловъ дълго и много страдалъ
отъ болесгьта си. Моралното настроение, обаче, на
обслугата било удовлетворително, тъй като почти
всички непрестанно били заети съ ловъ и научни
наблюдения. Едничкото, което тежало на всички —
било разногласието между началника на експеди
цията и неговиятъ корабоводачъ (штурманъ) Ялбановъ, което завършило съ това, че последниятъ решилъ да напустне кораба.
Въ своятъ дневникъ, който само отчасти е до
стигналъ до насъ, лейтенантъ Брусиловъ излага съз
даденото положение така:
— „9. януарий 1914 г. Ялбановъ ме помоли да
му дамъ необходимия материалъ за да си построи
лодка, съ която да може да напустне „Св. Яна".
Азъ^ се съгласихъ да удовлетворя желанието му
имайки предъ видъ трудностьта на неговото по
ложение".
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— „22. мартъ 1914 г. Неколко души отъ об
слугата на моя корабъ ми поискаха да имъ разреша
да напуснатъ кораба предъ страха, че може би ще
требва да зимуватъ за трети пжть въ такива труд
ни условия и при недостатъкъ отъ провизии. Язъ
се помжчихъ да ги отклоня отъ това имъ решение
като имъ обещахъ, че ако коргба не се освободи отъ
ледовете презъ настжпващето трето лето, ний всич
ки ще го напустнемъ съ спасителни лодки, като въ
сжщото време имъ припомнихъ сждбата на кораба
„Жанета", чиято обслуга пропжтува съ лодки много
по-големо разстояние и все пакъ достигна до мате
рика. Моите усилия да ги задържа на кораба оста
наха безрезултатни, тъй като т е не верваха вече
въ освобождаването на „Св. Яна" и извънредно стра
даха отъ желанието да видятъ цивилизована стране.
Язъ имъ съобщихъ, че съмъ готовъ да ги освободя
отъ кораба. Неколко души, обаче, бЬха решили да
останатъ на кораба и техното число се увеличава
ше все пс-вече и по-вече, особено следъ като имъ
съобщихъ, че никого не принуждевамъ да остане
на кораба. Окончателно останаха съ мене: фелдшерката, 2 специалисти — ловци (гарпунщиии), механи
ка, кърмчията, артелщике, готвача и двама млади
моряка. Само съ техъ требваше да обслужвамъ,
кораба. Запасите отъ провизии беха достатъчни да
ни стигнатъ за още една година, еко се разходеатъ
економично. Следъ като поразмислихъ ЕЗЪ даже се
зарадвахъ, че всичко дойде до тоя край. Моята отговорность за хората отпадаше, тъй като т е си оти
ваха по свое собствено желание, избирайки свобод
но пжтя на своята сждба . . .".
Насгжпила пролетьта презъ 1914 година. Ко
рабътъ „Св. Яна", намирайки се на северъ отъ зе
мята на Францъ Иосифъ, се приближавалъ къмъ па
ралела 83° северна широчина. Дългата полярна
нощь се привършила и на 15. февруарий слънцето
наново се появило надъ хоризонта. Суровата и дива
природа започнала да се съживява. Появили се водни
ивици, кждето се показвали тюлени и моржове.
Мечките все по-често и по-често се показвали вт рху ледовете. Наново се сторило на всички, че е
близко освобождението имъ. Но, само имъ се стру
вало . . . Вечните ледове не искали да изпуснатъ
своя пленникъ и още по-силно го стиснали въ обя
тията си. Корабътъ „Св. Яна" се влачелъ право
къмъ северния полюсъ.
Ялбановъ завършилъ приготовленията си за
трудното и опасно пжтуване. Съ него окончателно
тръгнали 13 души отъ обслугата на кораба. Това
станало -на 14. априлъ 1914 година, когато „Св.
Яна" влачена отъ ледовете достигнала в З 0 ^ се
верна широчина и 60° източна дължина. Разделата
била сърдечна и трогателна. Експедицията на Ял
бановъ била снабдена съ всичко необходимо и да
же били дадени на ржце и парите, които се пола
гали на хората. Останалите на кораба „Св. Яна",
заедно съ командиря си лейтенантъ Брусиловъ, дъл
го време изпращали отиващите си докато чернеющата се група хора не се скрила съвсемъ въ белата пустиня.
Ялбановъ тръгналъ на югъ къмъ носа Флиглей на земята Принцъ-Рудолфъ, който се намиралъ
на разстояние 65 морски мили отъ местото на ко
раба „Св. Яна".
Въ първите дни на пжтуването силната буря
до толкова пречила на движението имъ напредъ,
че пжтниците били принудени да останатъ три де
на въ една палатка на едно место. Понататъшните.
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наблюдения показали, че за няколко дневното пжгуване експедицията изминала напредъ само 5 кило
метра. Ледовете, които влачили на северъ кораба
„Св. Яна", увличали сжщо и напустналитъ го, коипжтували на югъ по тъхъ.
На единадесетиятъ день, когато изминали 45
километра разстояние, трима отъ най-слабите те
лесно, чувствувайки че нъматъ сили да вървятъ
напредъ, помолили Ялбановъ да имъ разреши да
се върнатъ назадъ при кораба. Тъ"били снабдени
съ всичко необходимо и тръгнали въ обратенъ пжть
Отъ тогава до сега тъхната сждба останала неиз
вестна. Не се знае дали тъ еж достигнали до ко
раба „Св. Яна" или еж загинали изъ пжтя.
Яобановъ, заедно сь останалитъ свои съпжтници, се движелъ съ големи усилия напредъ. Чес
тити бури, голъмитъ студове и най-после сама по
себе си ледената равнина представлявали значител
ни затруднения' за движението напредъ. За тъхно
щастие отъ време на време се откривали водни
ивици, отъ които се показвали тюлени и моржове.
По-рЪдко тъ срещали и мечки. Ловътъ имъ билъ
задоволителенъ и експедицията имала възможность
да се снабдява съ прясно месо и мась. Следъ единъ
месецъ тъ изминали 100 километра отъ мъстото,
кждето напустнали кораба. И съ какви голъми труд
ности и жертви еж изминавали тия 3 километра на
день, виждайки предъ себе си призрака на бълата
смърть. Презъ това време единъ отъ моряиитъ —
Баевъ, който билъ изпратенъ въ разузнаване, не се
завърналъ. Три дена го търсили, но напраздно. Предполагать, че той е падналъ въ нъкоя пукнатина и
потъналъ.
Въ средата на м. май на хоризонта се пока
зала вода, до която скоро стигнали. Натоварени на
5 лодки хората продължили пжтешествието си. То,
обаче, било още по-опасно, отколкото пжтуването
по леда. Трима отъ пжтуващитъ едвамъ не потъ
нали. Часть отъ оржжието и кухнята имъ паднали
въ водата и потънали. Това било една голъма за
губа за тъхъ. Плаването съ лодките, обаче, не би
ло продължително. Скоро водата се покрила съ тънъкъ ледъ. Лодкитъ били натоварени на шейни и
експедицията продължила да върви напредъ. Въ
края на м. май двама отъ съпжтницитъ заболели
отъ скорбутъ. Хранителните запаси постепенно се
изчерпвали, а пжтя къмъ сушата билъ още безкрай
но дълъгъ. За щастие, една мечка се приближила
къмъ местото за почивка и скоро била убита. Съ не
описуема радость т е я разръзали на кжечета и за
почнали да приготовляватъ хранителни запаси. За
да обезпечатъ сжществуванието си използували
всичко отъ нея.
На 1. юний Ялбановъ опредълилъ астроно
мически мъстото си. Отъ това определение станало
ясно, че леда се движи на югъ къмъ земята на
Францъ Иосифъ. Този фактъ послужилъ като уте
ха и далъ надежда на всички. Въ течение на 5 де
на духалъ северенъ вътъръ, после билъ смъненъ
съ юженъ и отново задухалъ северо-източенъ въ
търъ. Ледената повърхность станала тъй грапава,
че движението по нея било много трудно. Най пос
ле на 10. юний 1914 г. се показала въ далечината
суша. Въпръки, че разстоянието до нея било не помалко отъ 50 километра, всички се зарадвали мно
го. Твърда земя! Следъ шесть седмичното блуждаене по движущия се ледъ тя имъ се сторила като
истинско спасение. Макаръ и тъй далече и въпръки
гол-Ьмата въроятность, че пжтя до нея ще бжде мно
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го труденъ, все. пъкъ нейнитъ очертания въ 'лжчитъ на слънцето придавали сила и мжжество на
уморените пжтнини.
Още 15 дена извънредно труденъ пжть, презъ
време на.който далечната земя често се скривала
задъ енъжнитъ бури и се струвала на хората за измаменъ миражъ, което ги карало да губятъ всъкаква надежда за спасение.... и изведнъжъ въ кра
ката имъ попадналъ 'камъкъ. Сжщински камъкъ,
такъвъ какъвто може да се срещне само върху
твърдата земя. Предъ тъхнитъ очи се открилъ високъ скалистъ носъ. Измжченитъ пжтници, които
не били виждали твърда земя въ течение почти
на две години, се затичали къмъ нея, готови да я
разцълуватъ.... Това било земята на Ялександра.
Тя имъ се сторила като рай. Тукъ имало пти
чи гнезда съ яйца, които могли да имъ замчзнятъ
мечешкото месо. Скоро надъ главитъ имъ се по
казали и ята отъ птици.
При изследването на острова, въ южния му
край, намерили една каменна грамада, поставена
при бр^га на морето. При нея намърили една желъзна кутия съ английско знаме и следнята записка:
„Полярната експедиция на Джаксонъ—Хармсворсъ,
която напустна носа Флора съ яхтата „Виндвордъ",
достигна до този носъ—носъ Мари Хармсворсъ — на
7. априлъ 1897 година. Ний имаме намърение да
отпжтуваме съ нашия корабъ на северо-изтокъ за
да разузнаемъ дали има суша въ тази посока и
следъ това, ако ни бжде възможно, да достигнемъ
до острова на Иохансена. Болни нъмаме.
Фридрихъ Джаксонъ—Началникъ ма експедицията"^

Следъ почивката на Ялександровата земЯ|
Ялбановъ решилъ на 30. юний да продължи пжтя
си къмъ носа Флора: той, съ едната половина отъ
хората си, се движилъ по бръга, а другата половина
съ лодки се движела покрай него. Носъ Неалъ билъ
избранъ за първи пунктъ на среща и почивка. Следъ
два дена на мъстото на срещата пристигнали само
4 человъка — по пжтя заболълиятъ морякъ Ярхиреевъ починалъ. По-нататъшното движение къмъ
носа Флора било още по-трагично. Презъ време на
една внезапно появила се буря, двама души отъ ек
спедицията — Шиповский и Лунаевъ—били отнесени
отъ вътъра заедно съ лодките си въ морето и тамъ
загинали. Следващите по сушата 5 человъка изчез
нали безследно. Останали само Ялбановъ и моряка
Конрадъ, които следъ редъ опасности най-после на
И.юлий 1914 г. достигнапи до носа Флора, кждето
намерили лагера на Джаксона съ голъмо количес
тво провизии и даже лодка. Тукъ имало и една дъ
ска съ следния надписъ: .Първата руска полярна
експедиция подъ началството на лейтенантъ Седовъ
пристигна на носа Флора на 30. августъ 1913 г. и
продължи пжтя си къмъ залива Теплицъ на 2. септемврий".
Ялбановъ и Конрадъ се приготвили да могатъ
да презимуватъ на носа Флора, използвайки ком
фортната обстановка и голъмото количество провизии
На неколко пжти тъ предприемали пжтешествия за да търсятъ изчезналите имъ другари. Никжде, обаче, не намерили следи отъ тъхъ. Следъ
дълги и упорити търсения тъ най-после загубили
всъкакви надежди, че ще ги намърятъ. Оставало
имъ само да се погрижатъ за уреждане сжществуването си и да чакатъ къмъ месецъ августъ идва
нето на случаенъ корабъ.
Неочаквано, обаче, на 20. юлий 1914 г. далечъ
въ морето се появилъ корабъ. Скоро неговитъ ви-
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соки стожери релиефно се очертали на хоризонта.
Това не било миражъ, а настоящъ корабъ. Неопи
суема радость изпълнила сърдцата на останалитъ
отъ цълата експедиция двама души, които стояли
на границата между живота и смъртьта и които
най-сетне били спасени отъ ноктитъ на последнята.
Този корабъ билъ „Св. Фока".
Огъ 24 души, които били обслуга на на кора
ба „Св. Яна'', само тия двама — Ялбановъ и Кон
раДъ — се върнали обратно въ родината си — Ру
сия. Само тия двама души избегнали бълата смърть
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и нейната бътш покривка, която закри отъ свъта
тайната на кораба „Св. Ана" съ останалите на него
10 човека.
До днешенъ день не еж намърени никакви
признаци отъ изчезналия корабъ. Или той е загиналъ заедно съ останалитъ на него хора и тогава
остатъцитв му въроятно ще достигнатъ до западнитъ бръгове на Гренландия, или пъкъ той заедно
съ замръзналата въ него обслуга се движи още тамъ,
„кждето и орелъ не е прелиталъ".
(Изъ сп. „Часовой", № 47, Парижъ 1932 г.)
Превелъ Сава Н. Ивановъ.

Клодъ Фареръ.

ЕДНА ЦЙРСКП МИЛОСТЬ.
Язъ съмъ този, комуто оказаха тази милость.
— Отдавна, преди много години. Не ще назова тогова, който ми я стори. Той бъше вече знаменитъ
и тогава. Сега два въка се гордъятъ, че еж. го видъли, единиятъ — да се роди, а другиятъ — да живъе. Значи, името му не е отъ тъзи, които могатъ
да се напишатъ безъ неудобство. Но ако той бла
говоли да прочете тия редове, то той неизбежно ще
се познае. И дано му бждатъ приятни моята тъй
смирена почить и признателность следъ хилядитъ
низки обиди, съ които го обсипаха, когато той се
осмъли да защити благородно, съ цълия си куражъ
и гений, една добра и хубава кауза, която неосве
домената тълпа опредъли като лоша и която и не
справедливите богове оеждиха.
Казахъ ви, че това бъше много отдавна, преди
много, много години. По това време той служеше
още въ французкиятъ флотъ. Косите ми тогава бъха съвсемъ черни, а сега енъгъ е покрилъ напълно
главата ми. Той командваше въ колониалните води
единъ малъкъ воененъ корабъ, чиято последня дъс
ка отдавна е изгорена въ разрушителните пещи. И
азъ бъхъ морякъ като него. Когато дойдохъ на ко
раба бвхъ току що произведенъ мичманъ. И си въобрззявахъ, че съмъ като нъкой отъ ГОЛБМИТЪ на
чалници на артилерията... Ужасна артилерия!... Четире орждия дебели колкото три пушки. Все пакъ
едно отъ тъхъ ми направи една доста кървава ше
га, благодарение на този чудесенъ барутъ „В", съ
който още не знаехме да си служимъ добре... Тъй
отдавна е това. — Но историята не се касае до барута.
И тъй една априлска вечерь, една хубава пролътна вечерь, която новитъ цвътя тамъ на сухо си
гурно изпълваха съ приятни благоухания, но която
юго западниятъ бризъ превръщаше за насъ въ една
лоша вечерь съ буря и дъждъ, - нашиятъ корабъ
плуваше къмъ пристанището, гдето обикновено спи
рахме, следъ деветь седмици плаване и то „теле
графическо" — н^що, което често се случваше на
военнитъ кораби за твхно велико неудоволствие.
Заминаваме внезапно, бързо, бързо по една мисте
риозна запов-вдь, получена по безжичния телеграфъ;
пжтуваме, напримъръ, въ течение на двадесеть и четире часа на северъ; после промъняме на западъ
или на югъ; после —на югъ 65° западъ, или —на
северъ 88° западъ; после хвърляме котва край една
непозната страна и оставаме тамъпетнадесеть дни
или шесть месеца; — всичко това до нови" заповеди,
все по-тайнствени, които ни се сипятъ като градуш
ка отъ небето по безжичния телеграфъ; — и въ края
на краищата връщаме се, безъ да знаемъ защо се
връщаме, безъ да знаемъ защо сме заминали. Това

е то телеграфическо плаване.

И тъй, нашиятъ корабъ пжтуваше къмъ изход
ния ни пунктъ при страшно бурно море и студенъ
вътъръ следъ една подобна разходка въ течение на
деветь седмици. Разбира се, преди шестдесеть и три
дни, ние б"вхме тръгнали малко внезапно: веднага
следъ дешифрирането на телеграмата, и безъ даже
да имаме време да предизвестимъ нъкого. При това
пустинната мъстность, при която се бъхме приютили,
бъше наистина цъла пустиня безъ вевкакви пощен
ски съобщения; поради това въ течение, на шестде
сеть и три дни никой нигде не можеше да получи
от ь насъ новини - нито една думичка, нищичко! —
нито даже по нъщо можеше да отгатне еждбата ни.
Бтзхме тръгнали — това го знаеха; но само това...
Бъхме ли пристигнали? Где? Кога? И кога ще се
завърнемъ? Въобще ще се завърнемъ ли? Толкова
много загадки — достатъчни за една трагедия. Въ
течение на шестдесеть и три дни моите приятели,
напримъръ... приятелкитъ ми сжщо, биха могли, и
еднитъ, и другите, да повърватъ и то не съвсемъ
безъ основание, че съмъ ги забравилъ... Господи!
Поставете се на тъхно мъсто. Кажете кой, освенъ мо
рякъ, би повървалъ подобно нъщо: единъ корабъ,
който пжтува безъ да знае накжде; единъ пжтникъ,
който въ продължение на деветь седмици е затворенъ въ една страна безъ кутия за писма? — На
други ги разправяйте, драги, вашите измислици Да
заспишь отъ такива скучни, невероятни истории!
Прочие, н-вмаше никакво съмнение, че като
пристигнемъ, щъха да ни посрещнатъ съ подоб
ни думи.
Но тъкмо въ това време, какъ да ви кажа...
това имаше малко по-вече значение за менъ. Даже
само при мисъльта, че една уста, която познавахъ
тъй добре, би произнесла ГБЗИ думи, или други полоши, и би ми ги казала безжалостно, презрително,
съ крайчеца на хубавитъ си устни, тъй сладко очер
тани... азъ треперъхъ като есененъ листъ.
Я това ще бжде сигурно тъй, и наистина има
ше защо да си бъхтя главата!... Тази уста, най-гор
дата, най-благородната, която зная... и каквато не
узнахъ по-вече презъ цълия си животъ! Тази уста,
чиято усмивка бъше за моитъ очи, а скоро и за
сърдцето ми, символъ на грацията, на красотата,
на всичко, което имаше на този свътъ обожаемо и
божествено... тази уста, която азъ обикнахъ още отъ
първия мигъ съ едно тъй дълбоко чувство, че дори
не смъехъ да си представя нейната целувка,... тази
уста точно три дни преди нашето безсмислено тръг
ване, ми бъ казала, представете си, и то твърде
нъжно: „Язъ не ще си никога обичамъ, никога, ни
кога!" Какво по-ясно обещание, нали? Но требваше
да тръгнемъ. Обещанието не бъ- изпълнено, а же-
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ланата уста не ми бъ казала: „обичамъ ви...", за
щото три дни еж твърде малъкъ интервалъ, за да
може една, дори и влюбена жена да премине поч
тено етапа отъ обещание къмъ изпълнение, отъ
„не ще ви никога обичамъ" до „обичамъ". Деветь
седмици, напротивъ, беше т върде много, деветь пъ
ти по-вече отъ потребното споредъ официалната
аритметика на любовьта! Деветь пжти! Значи азъ
намалихъ деветь къмъ едно моя шансъ, пропуснахъ
часа си... единствения часъ, тъй трескаво очакванъ,
предвкусванъ; часътъ, когато бихъ чулъ най-сетне
любимата уста да се съгласи да ми каже: „да" по
нъжно отколкото ми бе казала „не". Този часъ, моя
въченъ часъ, азъ го бъхъ пропусналъ. А... сълзи
овлажниха ОЧИТЕ МИ, сълзи горещи като вжглени,
горчиви като жлъчка. И въ продължение на четвъртъ
часъ хубавичко си поплакахъ тамъ горе на мости
ка. Дежурниятъ кърмчия ми донесе една чашка во
да, понеже помислилъ, че нечиста сажда е влязла
въ окото на мичмана, та да я извади. — Тъй б-в спасенъ моя престижъ.
Не, всичко не бе свършено! Това не можеше
да бжде! Азъ не се отчайвахъ, не! Сега се връщах
ме най-после. Значи щъше да прозвучи единъ новъ
часъ, часътъ на свиждането. И този часъ, Богъ ми
е свидетель, не ще оставя да ми се изплъзне като
другия, кълня се въ живота си.
Не, не, не! нищо не б е още изгубено. Треб
ваше само да пристигнемъ въ пристанището, да
пристигнемъ бързо, бързо... защото изпитвахъ суе
верното чувство, че изтеклите деветь седмици не
значеха нищо докато бъха деветь... и че напротивъ,
ще значатъ всичко - за въчностьта, за ада, ако се увеличатъ... ако еждбата реши да прибави макаръ
единъ день къмъ четирите на връщането, къмъ
последнитЪ читири дни, които предшествуваха прис
тигането ни въ пристанището, свиждането.
Четири дни: неделя, понеделникъ, вторникъ и
ср-вда. Щ-вхме да спремъ на бръта въ четвъргъкъ
сутриньта. И това съвпадаше тъкмо съ желанието
ми, защото четвъргъкъ следъ объдъ знаехъ, где да
намъря търсената и да я намеря сама.
Казахъ ви вече, че довършвахме нашето пжтуване при лошо време. Морето търкаляше огромни
цилиндрични вълни, зелени, разкжсани, пенести и
духаше остъръ в-Ьтъръ. Нашата орехова черупчица
се бореше, скърцаше, стенеше съ всичкитъ си чле
нове. Въ действителность, дежурството б е тежко.
Тръбваше да се улавяме о перилата, за да не ни
отвлъкатъ вълните. На третия день, вторникъ, всички
започнахме да се чувствуваме ужасно уморени; и т©й,
нашиятъ капитанъ —по-вечеотъ всички ни. Въ те
чение на четиридесеть и осемь часа той почти не
беше напущалъ мостика. Вечерьта бурята не утих
на, командирьтъ пакъ не си легна. Значи три нощи
вече какъ бд-Ъше, обутъ въ ботуши и съ фуражка.
Презъ ц-влото това време той беше ялъ само пар
че сухъ хлъбъ, напръсканъ отъ солената вода.
Въ среда, отъ осемь часа сутриньта, поехъ
дежурството азъ. И веднага забелязахъ, че капитанътъ едва се държеше на крака.
Оставаха ни да прекосимъ още двеста мили:
двадесеть часа по десеть вжзли. Морето б е ш е все
тъй бурно. Значи капитанътъ пакъ не можеше да
напусне мостика и по всичко изглеждаше, че му
предстои още една безсънна нощь. Обаче той се
възползва отъ малкото затишие, което настжпи
къмъ пладне и заспа правъ, облътнатъ на пери
лата и поддържанъ отъ вжжето за измерване на
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дълбочината. Но морските капки непрестанно го
шибаха въ лицето. Къмъ два часа вътърътъ се
усили пзкъ и на смръкване обърканото отъ обла
ци небе ми навъваше мисъльта за коситъ на две
би?щи се жени, коси безумно вплетени една о дру
га, едната червена, другата тъмна. Това б е наис
тина много красиво, но обещаваше една ужасна
нощь.
И 1Ъкмо въ момента, когато кървавиятъ дискъ
докосваше хоризонта, назжбенъ като трионъ отъ
далечните вълни, ние минавахме, танцувайки гра
циозно, край единъ мъничъкъ стръменъ островъ,
авангардъ на континента. Този островъ, вулканъ
въ своята геологична младость, имитира чудесно
формата на единъ прекженагъ пръстенъ. Местото
на прекжеването образува единъ видъ проливъ,
мъничъкъ, но достжпенъза малките кораби. Щомъ
достигнеха този проливъ, въ центъра на пръстена,
нъкога кратеръ, а сега езеро, малките кораби на
мираха едно убежище, едно истинско пристанище,
най сигурното и най-спокойното, каквото познавамъ.
И тъй, ние минавахме (фай този заливъ като
непрестанно се люлеехме надлъжъ и напреки. А
той, нашиятъ капитанъ, бледенъ като мъртвецъ се
беше отчаяно вкопчилъ о перилата за да не падне
отъ умора, и гледаше къмъ островчето безъ да
го види.
Но изведнъжъ той го видъ, трепна и очите
му блъснаха. Азъ сжщо трепнахъ, — безъ още да
отгатна нъщо, но вече смжтно безпокоенъ.
И даже нъмахъ време да се мжча въ догатки,
защото секунда следъ това, той заповеда:
— На лъво! Петнадесеть на лъво! Двадесеть!...
Тъй дръжъ сега!... И направлявайте къмъ проли
ва... между двата брега, да!...
Почувствувахъ внезапенъ студъ да пълзи по
гърба ми отъ врата къмъ кръста. Капитанътъ се
б е ш е обърналъ къмъ мене.
— Фаргонъ, вие сте дежуренъ, нали?... Добре!...
Извикайте обслугата за закотвяне!... Щ е влъземъ
тамъ вжтре, ще хвърлимъ котва... и ще прекараме
нощьта спокойно, на тихо... утре на светло...
Той се опита да се усмихне, но устните му
не се подчиниха, и той довърши съ затворена уста,
и то повече за себе си:
— Пребитъ съмъ отъ умора! требва да спя!
Азъ се подчинихъ. Свирките по маневрира
нето писнаха въ вътъра, който не беше вече тъй
силенъ. Приближаваме островчето и то почти ни
закриваше вече отъ откритото море. Проходътъ
се разширяваше предъ нашия корабъ, който се
освобождаваше най-сетне отъ бъснитъ удари на
морето.
Азъ се бъхъ подчинилъ. Обслугата б^ше ве
че на местото си за закотвяне. Още сто метра и
шЪхме да преминемъ пролива...
Тогава куражътъ ме напусна и азъ почувству
вахъ, че ще заплача, — да плача отъ остра болка
и страдание... Разбирате, нали: да прекараме нощьта
въ това пристанище, значеше нашето завръщане
да закженъе съ дванадесеть часа; щ/вхме да прис
тигнемъ вечерьта, вместо сутриньта; и тогава,
имахъ предчувствие, че вече, нито този четвъртъкъ,
нито следния, нито другите ще намъря скжпата
уста съ хубавите устни, любимата уста...
Азъ се бъхъ обърналъ и втренчено гледахъ
въ дирята на кораба. Тукъ ВЪЛНИГБ беха по-зе
лени отъ ИСТИНСКИТЕ ВЪЛНИ, вълните отъ бурята, и
гребените имъ се разсипваха на по-малко пръски.
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Изведнъжъ добре познатиятъ ми гласъ ме
повика:
— Фаргонъ!
— Направихъ полукржгъ, стиснахъ зжби и
изопнахъ вежди:
— Заповъдайте г-нъ Капитанъ?
Азъ требваше да го гледамъ въ лицето и
съмъ убеденъ, че се държахъ много добре и че
лицето ми остана съвсемъ спокойно. Въпреки то
ва той ме погледна съ особни очи.
Най-после:
— Вървете си!,— ми каза той грубо. Съ ва
шия разстроенъ видъ ме накарахте да забравя,
какво искахъ да ви кажа.
Азъ се поклонихъ, мълчаливъ. А той въздъх
на, — съ дълбоката въздишка на човъкъ много,
много уморенъ:
— Даа!

И бърже изкомандва:
На дъсно кърмилото!... Петнадесеть! Двадесеть... Тъй дръжъ. Фаргонъ, заповъдайте обслугата за закотвяне да ое разотиде!
Азъ го гледахъ поразенъ, развълнуванъ и не
се осмълявахъ да предамъ заповъдьта:
— Е, хубаво! Какво има?, каза той. — Запо
въдьта за днесъ ли или за утре се отнася?
Тогава бързо се подчинихъ. Една заливаща
вълна на радость струеше въ всичките ми вени и
артерии.
Когато и последниятъ човъкъ напусна место
то си, когато движението и люлъенето на кораба
почнаха отново да ни разтър;ватъ, подобно на то
ва, какъ готвачкитъ изтърсватъ салатата въ ре-
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шетестъ сждъ, тогава не можахъ по-вече да за
държа въпроса, който изникна направо отъ сърдцето ми:
Г-нъ Капитанъ... тогава?... вие се отказвате
да прекарате нощьта на котва?... Значи не ще за
бавите връщането?
Той бавно сви натежалите отъ умора раме
не и каза;
— Не.
Той б е ш е впилъ погледа си върху менъ, и
като тръсна глава продължи:
— Не, не, приятелю! Повече не желая, защо
то преди малко, когато пожелахъ това... вие из
питахте такава скръбь!... Истинска скръбь! азъ ви
вид"Бхъ... и сега, сега не желая вече, защото азъ
с ъ щ о нъкога... когато бъхъ младъ като васъ преживъхъ скръбь като вашата...
Той погледна къмъ земята.
— И защото . . . тогава . . . не се смилиха
надъ менъ.
И той впи своя свътълъ погледъ въ моите
очи, които трептяха отъ вълнение:
— И въпреки това, мое дете... не забравяйте
твърде скоро, че единъ старъ човъкъ днесъ ви
пожертвува своето най-висше удоволствие на старъ
човъкъ: да спи, когато му се спи; да си почине,
когато е уморенъ...
И азъ не забравихъ.
Не ще забравя никога. И тази царска милость, която той ми направи, азъ желая—дай Боже
да жив^я още — да я сторя на свой редъ на пър
вия трескавъ влюбенъ и нещастенъ младежъ, ко
гото срещна.
Превела: Е.

Г. Паспалевъ.

МОРСКИЯТЪ РИБОЛОВЪ ВЪ ВОДИТЪ ПРЕДЪ НАШЕТО КРАЙБРЪЖИЕ
И ПЕРЕСПЕКТИВИГБ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ.
На тази тема на 5. т. м. въ гр. Созополъ, предъ въ пресата, а сжщо да бжде поставенъ на разгле
111. рибарски конгресъ реферира ихтиолога при Ри ждане въ нъкои конгреси (конгреса на Б. Н. М. С.
барското училище г-нь А. Нечаевъ. При актюелностьта въ Габрово).
на въпроса за рационално използване на рибното
По-нататъкъ г-нъ Нечаевъ изтъка, че уловътъ
богатство предъ нашитъ брегове намирамъ, че ще на риба при нашия морски риболовъ презъ послед
бжде отъ полза за читателитъ на Морския сговоръ ните Ю години се е движилъ между. 1,400,000 до
да се запознаятъ съ мислите изказани при разглеж 1,900,000 кгр. или средно— 1,600,000 кгр. Главнидането на този въпросъ.
ятъ обектъ на този риболовъ е пасажната риба т.
Г-нъ Нечаевъ започна разглеждането на на е. ония видове риби (карагьозъ, скумрия, сафридъ,
шия морски риболовъ, като посочи основните поло паламудъ), които редовно пролъть и есень минаватъ
жения, които налагатъ неговото сериозно обсжж- край нашите брегове за да отидатъ — презъ продане и вземане мърки за подобрение. Това е преди лътьта отъ Мряморно море къмъ севернитъ плитвсичко сжществуващето у насъ несъответствие ме ковини на Черно море за охранване и презъ есеньта
жду нуждата отъ рибна храна и производството на — обратно къмъ Мряморно море — за презимуване
риба. Това несъответствие напоследъкъ е твърде и размножение. Извънъ сезоните, когато минаватъ
засилено както поради увеличение на населението, пасажите уловътъ на риба предъ нашитв морски
така и поради предприетото пресушаване на дунав- брегове намалява извънредно много. Поради това
ситъ блата, пресушаване, което намали значително лътото и зимата се таксуватъ като мъртви сезони
добива на риба отъ Дунава. Поради това сега не и тогава уловената риба не надминава 150,—200,000
съответствието отива до тамъ, че рибната храна у кгр. годишно. Сжществува значи едно ГОЛ-БМО неранасъ се третира като луксозна храна, достжпна ед новесие между улова презъ различните сезони, нева ли не само за заможните консуматори. — Тази равновесие, което се отразява твърде зле върху
нужда отъ по-вече рибна храна е причината, която ц^лия ни рибенъ промисълъ и е причината за гоналожи въпроса за нашето рибарство да се разисква ЛЪМИТ-Б колебания въ цената на рибата презъ от-
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двпниттз сезони. Една разлика между цените на
рибата презь различните сезони сжществува и въ
други държави, които иматъ пасаженъ риболовъ —
напр. Франция, но тя далечъ не е въ такива раз
мири и така постоянна както е у насъ. У насъ ко
лебанията еж остри и редовни: редовно презъ пролътьта по цялото ни крайбрежие цената на рибата
е по-долу огь производствените разноски. За да
се премахне това несъответствие, необходимо е да
се създадатъ условия, които да позволятъ на про
изводителя да може да запази богатиятъ пролЬтенъ
уловъ за по-дьлго време въ пресно състояние, та по
кжено да го подхвърли спокойно било на обработка
за консервиране, било да го пусне въ прека прода
жба. Само по този пжть, споредъ референчика, ще
може да се използува напълно пролътниятъ паса
женъ риболовъ.
Следъ това г нъ Нечаевъ обясни по кой начинъ става риболова край нашите морски брегове
и доегигнагъли е максималниятъ възможенъ ултвъ.
Риболовствуватъ редица кооперации и частни лица,
снабдени съ съответния капиталъ вложенъ главно
въ инвентарь — мрежи и еждове.нуждни при риболозетвуването. Самото риболовствуване се извър
шва съ различни мрежи: неподвижни — таляни и
подвижни аламани, гъргъри и грибове. Всички тия
мрежи работятъ въ една тесна крайбрежна ивица
отъ 2 — 3 клм. широчина и иматъ за обектъ паса
жната риба, работятъ следователно само презъ се
зона на пасажите. А риболовътъ на постоянните
предъ нашите брегове дънни риби става въ малъкъ
матцабъ съ грибове и различни видове въдици презъ
целата го дина. — При това положение възниква
въпроса: възможно ли е да увеличимъ продуктивность-а при сжщата конструкция на нашето риболовегво? Референчикътъ намира, че поради естесството на нашия брегъ всички употребявани до сега
уреди не могатъ да надхвърлятъ известенъ брой,
защото иначе ще си пречатъ. Той намира че въз
можното най-големо число на тия уреди е почти
достигнато и максималниятъ уловъ съ техъ сжщо
е полученъ. Това признавали и самите риболовци.
— Средството значи за засилване улова на пасаж
ните риби не бива да се търси въ увеличение на
сега съществуващите крайбрежни риболовни уре
ди, а — въ минаването къмъ откритъ риболовъ
чрезъ други уреди — именно чрезъ подвижните пла
ващи мрежи. Съ тия мрежи могатъ да се ловятъ
пасажните риби минаващи далечъ отъ брега. Техното приложение обаче изисква предварително проуч
ване както пжтя на пасажната риба далечъ отъ
брега, така и нейното вероятно количество. — Но
едно увеличение улова на пасажната риба, постиг
нато по единъ или другъ пжть, при липсата на въз
можности тя да се съхранява за по дълго въ пресно
състояние — ще влоши, вместо да подобри сегаш
ното положение. Защото и сега добиваниятъ паса
женъ уловъ не намира възможность за пласиментъ,
а камоли когато го увеличимъ.
При това положение, г. Начаевъ намира, че
може да се помогне на нашето морско риболовство
съ въвеждане въ употреба новиятъ риболовенъ
уредъ — тралъ. Това е уредъ за влачене по мор
ското дъно и ловене придънни риби. Чрезъ ловене
на придънните риби, които населяватъ нашите води
•презъ целата година, може, каза г. Начаевъ да се
постигне едно сравнително уравновесяване между
ловитбите презъ различните сезони. Л за дънните
брегове ние сме сравнително
;риби край нашите
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по до-добре осведомени; за техъ имаме резултати
отъ пробните ловитби правени въ миналото съ хо
ландския параходъ „Кникеръ". Действително тия
дънни риби не еж въ количество, което да може да
рентира работата на единъ големъ риболовенъ траленъ корабъ като „Кникеръ", но еж достатъчно за
по-малки трални моторни или ветроходни лодки.
Работата на такива трални лодки ще бжде добре
възнаградена, особенно, ако се направи така, че да
се използуватъ и рибите скатове, които до сега у
насъ не се ловятъ. Това еж плоски акулови риби,
носещи неапетитните имена „морска лисица" и „мор
ска котка" (Вам с1ауа1а и Тпдоп разглпаса). Техниягъ събрать—акулата, наричана „морско куче" е
вече пазаренъ артикулъ, обаче подъ съвсемъ друго
име. Сжщото требва да стане — да се направятъ
достжпни за пазаря и другите два вида. Те иматъ
вкусно месо и не еж опасни за здравето, защото
въ чужбина отдавна се употребяватъ за храна. Въ
Германия сжщите два вида акулови риби еж въве
дени на пазаря като се прода^атъ почистени, наря
зани и подъ новото име — „несетрова пастърва".
Освенъ месото, отъ скатовете може да се изпол
зува и черниятъ дробъ, отъ който се вади добро
качествено рибено масло. Изучванията напоследъкъ
еж доказали, че това масло не отстжпва по качест
вата си на моруновото масло, напротивъ превъзхожда
го понеже е по течно, съ по-слаба миризма и следова
телно по-леко за пиене. При едно рационално из
ползуване на акулите и скатовете въпроса за бждещия траленъ риболовъ става по-примамливъ, още
повече, и съ него може да се лови и придънната
риба „меджидъ", а и черни миди, каквито на дъното
предъ нашите брегове има въ грамадни количества.
„Кникеръ" при едночасово тралиране е изваждалъ
до 10 тона отъ тия миди.
Тралниятъ риболовъ може да се извършва и
въ северните плитки места предъ ромънските и
руски брегове. Отъ опитите правени, отъ руситъ е
доказано, че тралниятъ риболовъ тамъ е доста рен
табилен ь. Поради това именно има желание да се
напжти нашиятъ траленъ риболовъ тамъ. Сжществуватъ обаче, споредъ референчика две опасности
за това: 1. За такова далечно риболуване еж необ
ходими по-големи риболовни кораби, набавянето и
екипирането на които е свързано съ големи капи
тали (6 до 8 милиона лева, ако не и по-вече). Та
кава сума нашите рибари не могатъ да иматъ лесно
преди всичко 'защото нашите капиталисти не желаятъ да си влагатъ парите въ риболовъ, който т е
считатъ за рисковано, едва ли не комарджийско предприятие. 2. Главниятъ обектъ на такъвъ риболовъ ще бждатъ преди всичко несетровите риби, чийто легловища се намиратъ извънъ
териториалните води, но много' близо до брега.
Поради това сжществува вероятностьта, че българ
ските риболовни кораби ще бждатъ възпрепятству
вани да работятъ отъ ромънските и руски гранич
ни власти. Презъ 1908 и 1911 година ромъните съ
миноносци еж. изпъждани руски трални кораби, които
еж тралирали предъ Дунава, извънъ териториал
ните ромънски води. Освенъ тоза по редица съоб
ражения въ Русия тралниятъ риболовъ е забраненъ
още отъ царска Русия, а забраната продължава и
сега.^ Поради това мжчно е да се допусне, че забра
нявайки на своите поданици да тралиратъ, руските
власти ще оставатъ спокойно нашете рибари да
правятъ това. При това Съветска Русия не признава

установената международна граница на извънтери-
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ториалнитъ води (3 мили отъ бръта), а въвежда нова
(10 мили отъ бръга). — По тия именно две съобра
жения г. Нечаевъ смъта, че е по разумно поне за
сега да останемъ на реална почва и да се опитаме
по-рационално и интензивно да използуваме нашитъводи. Защото има вейки основания да се мисли, че
улова на пасажни риби може да се засили чувстви
телно, стига да се създадатъ условия за запазване
на уловеното количество риба. Направено това и
засиленъ риболова презъ непасажнитъ сезони чрезъ
ловитбата на дънни риби съ тралове—нашето крайбръжно риболовство ще получи другъ, по-добъръ
видъ. Не може обаче да се откаже, че въвеждането
на тралния риболовъ ще срещне известни затруд
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нения, ксито идатъ преди всичко 01Ъ това, че всъки,
койго ще почне такъвъ риболовъ тръбва да прави
самъ предварителни опити и проучвания свързани
съ рискове и загуби. Отъ това следва, че е за пред
почитане тия проучвания да не се правятъ отъ
частни лица и че държавата ще подпомогне нашето
крайбръжно рибарство много, ако подкрепи тоя
новъ начинъ на риболуване. Въ каква форма ще
се изрази подкрепата — дали като самата държава,
чрезъ своит-Ь институти направи проучванията или
като субсидира известни предприятия, които да извършатъ това — е въпросъ, който стои извънъ рамкитъ на реферираната тема.
г. Паспалевъ.

ВОДНИЯ СПОРТЪ ВЪ ГЕРМЯНИЯ.
Берлинчанина обича спорта, обаче, най-много
обича водния спортъ. И това не е за очудване,
защото 6 на сто отъ Берлинската мъхтность е вод
на ' повърхность. Берлинчанина прекарва своите
праздници на една отъ многобройнитъ ръки, или
на едно отъ 60-тъхъ езера около Берлинъ. Между
т^зи езера и ръки има и 25 чуднонаредени естес
твени плажа. Особено плажа на Ванзее съ много
бройните си красиви тераси, елегантни ресторанти
съ големи удобства, както и наредените въ сама
та баня магазини за плодове, и всички други за
куски, банни артикули и пр., е станалъ единъ отъ
най-забележителните и наистина замества единъ
добъръ морски курортъ. Сръдно на день тамъ
пребиваватъ 25,000 души, обаче, числото често пжти се увеличава надъ 50,000 души. Миналата го
дина при единъ хубавъ праздниченъ день посети
телите еж достигнали рекордното число 70,000 ду
ши. Хората по-малко се кжпятъ въ водата, откол
кото се пекатъ на пъсъка, който е чистъ морски
сребристъ пъхъкъ. Всички тЪзи хора се грижатъ
за здравето си, като оставатъ съвършено малко •
обл-вкло на своето тъло, за да може то да бжде
изложено по-добре на слънцето и вЪгъра. Госпо
жиците еж облечени само съ едни кжеи гащи и
едно малко тънко елече. Те наистина се връщатъ
къмъ младостьта и безгрижието. Многобройните
наредени отъ управата на банята игри, като огромни
топки, апарати за боксъ и много още такива, имъ
създаватъ развлечения. Тамъ се намира още и
една учителка по гимнастика, която безплатно пре
подава и е на разположение на всички.

което брои б милиона, еж посетили гкзи мьста
на Св^ти Духъ 5*/2 милиона души. Обаче, това чи
сло се касае само за превозните средства по сухо,
но има и още многобройни параходчета, които
тръгватъ отъ самия центъръ на Берлинъ по ръ
ката Шпре, за да се впуснатъ по най различните
посоки въ по-близки и далечни околности На сто
лицата. Нъма нито едно семейство въ Берлинъ,
което да пропусне поне веднъжъ въ годината да
предприеме такова „морско" пжтуване. Параходчетата еж доста комфортни, иматъ ресторанти и
музика на своя бордъ и при лошо време всичките
пжтници могатъ да се прибератъ въ стъклени ра
мки, отъ кждето могатъ пъкъ да се любуватъ на
красивата природа. ТБЗИ параходни пжтувания да
же не преставатъ и зимно време, когато при лунна
нощь пжтницитъ се наслаждаватънаенъжнитъбръгове съ техните хълмисти гори. Тъзи параходи еж
снабдени сжщевременно и съ ледоразбивачи за
улеснение при пжтуването. По-голъмитъ отъ тъзи
параходи побиратъ надъ ЮОО пжтника, като за
всъки има всички необходими удобства.
За любител ИТ-Б на водата и за ГБЗИ, които нЪматъ средства за собствена лодка, има една гопЬма такава моторна съ 200 кревати, кждето ГОС
ТИТЕ еж поставени както на единъ голЪмъ презо
кеански параходъ. Тази лодка, позната въ цълия
Берлинъ подъ името „Балдуръ", буквално винаги
е препълнена и хората чакагь доста време за мЪста. Тая лодка често пжти приема и ц-Ьли гимназии
и съ техъ даже пжтува до Балтийско море, Хамбургъ, или Саксонска Швейцария. Тази лодка се
Обаче, т%зи официални бани далечъ не сти- използва отъ 1924 година и до сега е създала
гатъ за любителигЬ на водния спортъ въ Берлинъ. удоволствие на 350,000 души, отъ които 250,000 еж
Вс%ки праздниченъ день, на всекжде изъ ръкитъ- били учаща се младежь.
и езерата, кждето се намира малко плажъ (и то
Край ТБЗИ любители на водния спортъ трЪбва
на много м^ста, защото въ предисторическото да се спомене и за хилядите водни спортисти, кои
време цълата тая область е била море отъ което то съ своитъ- си моторни, в-Ьтроходни или гребни
еж останали сега езерата и писъка) се кжпи старо лодки прекарватъ съ дни и седмици па даже и
и младо, даже и по-весело и първобитно, откол месеци на водата. Точно не се знае тъхното число,
кото въ наредените бани. Доколко водния спортъ обаче, се знае числото на частните лодки, които
е развитъ въ Берлинъ и доколко се обича тамъ еж 32,000 (около 6,000 конути, 2,000 моторни, 17,000
плажа, се вижда отъ направената миналата годи
съ гребла, 6,500 съ платна). И това е всичкото въ
на статистика: отъ ц-Ьлото население на Берлинъ,
Берлинъ, кждето нема море. Всички притежатели
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Водниятъ спортъ вь Германия.

на тия лодки, съ изключението на канутигв, влизатъ
въ разни клубове на водния спорть. Има и 280
дружества за гребни спортисти, 55 дружества за
платноходки и 5 за моторните лодки, 103 за плув
ците и други още такива въ които царува не са
мо спорта, но и единъ живъ сдруженъ животъ.'
Станало е обичай, съ по-малкитъ лодки да се но
щува до самитъ брегове, като взематъ палатки,
въ които спятъ. На няколко мъста има сжщински
лагери, обаче за да има редъ, се плаща на лесничея една марка за ц^лия сезонъ, като курортна

На единъ отъ плажовегЬ при Берлинъ.

такса. Единъ между многото страстни спортисти е
и професора Айнщаинъ, известенъ на цълия свътъ.
Даже въ Берлинъ съществува едно подготви
телно училище, кждето момчетата отъ 12 до 15
години могатъ да се подготвятъ предварително и
по-късно да напредватъ въ търговския флотъ. То
ва Морско училище си има и своето пристанище,
което се намира при Подсдамъ. Притежава ня
колко параходчета, моторни лодки, платноходки и
всички морски съоржжения.
л. М. Н.

ПОСТИЖЕНИЯ ВЪ ВОДНИЯ СПОРТЪ.
Европейско майсторство за 1931 г. въ Парижъ.
МЖЖЕ

100 м. промъквателно плаване, Д-ръ Ст. Барани—
Унгария за 0 мин. 59 сек. и 8 /ю.
400 м. промъквателно, Д-ръ Ст. Барани — Унгария
5 мин. 4 сек.
1500 м. промъквателно, Халаси —Унгария 20 мин.
100 м. нагръбъ, Дойчъ — Германия 1 м. 14 с. и8/ю200 м. жабно плуване, Райнголдъ — Финландия
2 мин. 52 сек. и 2/10.
4X200 м. промъквателна щафета, — Унгария
9 мин. 34 сек. и 4/юИзкусни скокове, Рибшлегеръ — Германия
13б-22 пункта.
Кулови скокове, Щаудигнеръ — Австрия .
111.82 пункта.
Водна топка — Унгария,

ЖЕНИ

100 м. промъквателно

плаване, Йоне Годардъ —
Финландия 1 мин. 10 сек.
400 м. промъквателно, Браунъ — Холандия
5 мин. 42 сек.
100 м. на гръбъ, Браунъ — Холандия 1 минута
22 сек. и 8 Д 0 .
200 м. жабно плуване, Волщенхолме — Англия
3 мин. 15 сек. 2/10.
4X100 м. промъквателна щафета — Холандия
за 4 мин. 57 сек. */,0.
Изкусни скокове, Олга Йорданъ — Германия, 77 п.
Кулови скокове, Епли — Австрия, 34-28 пункта.
Общи резултати.
1.Унгария—114 пункта. 2. Германия —92'5 пункта.
3. Франция—38 пункта. 4. Австрия —29
пункта.
5. Италия—28 пункта. 6. Финландия —14
пункта.
7. Швеция—13*5 пункта. 8. Белгия — б
пункта.
Съобщава: Инженеръ Даракчиевъ.
у
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Сутринна идилия следъ пренощуване въ яхтата.
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ИЗЪ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТЬТЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
— На поздрава отъ страна на Г. У. Т. по слу Ив. Сакиларевъ, касиеръ Стефанъ Николовъ, чле
чай тезоименния день на ;Н. В. Царя се получи нове: Павелъ Ингилизовъ и Панчо Владимировъ.
— Комисия въ съставъ Председателя на Со
следния отговоръ:
„Петъръ Стояновъ—Председатель Българския фийския клонъ Проф. Бончевъ, Подпредседателя
Г. Славяновъ и члена отъ Упр. ТБЛО Г-НЪ Сърбовъ
Народенъ Морски Сгозоръ — Варна.
Благодаря сърдечно Вамъ и на членовете на се е явила предъ Министра на Народната Прос
организацията за любезните приветствия и поже вета и му е изложила въпроса за филмирането
лания, които ми отправяте по случай именния ми •на черноморското ни крайбрежие. Презъ 1930 г.
се постигна споразумение между Министерството
день — Царьтъ".
на просветата и Българския Народенъ Морски
Сговоръ за филмиране на черноморското ни край
Между Н. В. Царя и председателя на IX ре- брежие отъ службата при Министерството. Б. Н.
довенъ съборъ на организацията се размениха М. Сговоръ се задължи да даде съдействието си
следните телеграми:
по този въпросъ и да внесе 30,000 л. за да полу
„Оджаковъ—Председатель събора на Б. Н. М. чи едно копие отъ сжщия филмъ. Крайбрежието
Сговоръ— Габрово.
се сне на филмъ и презъ сжщата година Б Н. М.
Вамъ и на Българския Народенъ Морски С. внесе сумата 10,000 лв. на Министерството на
Сговоръ благодаря сърдечно за изказаните на Народната Просвета, като остатъка требваше да
Царицата и менъ любезни приветствия, като се внесе при изготвяне на копието. Следъ промяна
присъединявамъ къмъ хубавите Ви пожелания за та на режима новите лица въ службата на минипреуспяването и още по-силното разрастване на стерсвото поискаха изменение на условията. Г-нъ
Министра е обЯщалъ съдействието си за разре
идеята за морето и Дунава — Царьтъ".
шение на въпроса.
До Не.ово Величество Царя
— Въ малкия басейнъ на градската градина
Двореца — София.
въ ПлЯвенъ е спусната на вода първата лодка,
Деветиятъ редовенъ съборъ на Българския построена собственоръчно отъ любителя, г-нъ Ни
Народенъ Морски Сговоръ, събранъ въ гнездото кола Мариновъ. членъ на Морския Сговоръ. Лод
на българската култура, изпраща на Върховния ката е спортна двойка и е изработена много спо
Покровитель на организацията и на Нейно Вели лучливо. Наименованието на лодката е „Вигь".
чество Царицата възторжени поздрави и благопо- Кръсникъ е билъ известния деятелъ на Б. Н. М. С.
желания за още по-силно разрастване на идеята въ Пл-Ьвенъ, г-нъ В. Петровъ. Изработването и
за морето и Дунава подъ мждрите грижи на Ви спущането на лодката е било изненада за града
сочайшия кърмчия на българския държавенъ ко- и предизвикало живъ интересъ у всички граждани.
рабъ. Председатель на събора — Оджаковъ.
Идеята за създаване басейнъ за воденъ спортъ
бързо зръе. Въ скоро време въ Плъвенъ ще се
— Въ заседанието си на 12. май, Г. У. Т. ут създадатъ условия за образуване на спортенъ левърди избора на Управ. ТЯло на Горно-Джумай- гионъ.
ския клонъ, както следва: Председатель Борисъ
Пожелаваме успъхъ на новата хубава инициа
Д. Бояджиевъ—мирови сждия, секретарь Стефанъ тива на ПлЯвенския ни клонъ.
в. И.

ВЗЕТИТЪ РЕЗОЛЮЦИИ ОТЪ IX. РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НЯ Б. Н. М. С, СЪСТОЯЛЪ
СЕ ОТЪ 21—24.У.1932 Г. ВЪ ГР. ГЯБРОВО.
РЕЗОЛЮЦИЯ!.
Деветиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М. С.
въ Габрово следъ изслушване реферата на Г н ъ
Професоръ д-ръ Ст. Кочсуловъ относно Нашата
политика по рибарството, изказанитъ мисли отъ
представителя на Инспектората по рибарството при
М-вото на Землед-влието и държавните имоти, ка
кто и развилите се дебати, констатира, че както
речното, така и морското риболовство въ страната
ни далеко не' стоять на желаната висота въ произ
водствено, транспортно и търговско отношение.
Той намира, че при-повече добра воля и поголъма дейность, наличните водни обекти (морето
и Дунава съ блатата си) рибарството ни би могло

да се развие до степень, • че да направи рибата
достжпна народна храна, да осигури прехраната
на маса рибарски семейства и да създаде напълно
подготвенъ човешки персоналъ за развитието на
нашето корабоплаване.
Той намира, че е крайно време да се зара
боти системно за реализирането на една всестра
нно издържана държавна политика въ това отно
шение, начертана следъ внимателно проучване отъ
компетентните и заинтересовани страни, като при
това се отстранятъ досегашните пречки отъ фис
кално и друго естество.
Съборътъ намира, че се грЯши съ несвиква-
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нето отъ 10 години наСамъ на предвидения въ чл.
73 отъ Закона за рибарството Висшъ рибарски съветъ, който би пораздвижилъ инициативите и начерталъ най-правилна и подходяща програма за
работа.
Съборътъ намира, че акцизътъ за консерви
ране на риба е гол4ма пречка за създаване на
развита консервна рибна индустрия у насъ, която
да дава възможность да се употреби рационално
излишната по нтвкога наловена риба, за която нЪма купувачи и се продава на безценица или се
оставя да се развали — и то толкова по-вече, че
фискътъ, при сегашното състояние на нещата, не
получава почти "нищо отъ тоя акцизъ.
Съборътъ е на мнение г че, не изоставяйки
похвалните грижи за развъждането на луксозни
сладководни риби, вниманието на законно натова
рените места и лица да се грижатъ изобщо за
рибарството, би требвало да се насочи главно къмъ
развитие и подобрение условията на нашия масовъ
риболовъ относно време, дълбочина, отдалеченость
отъ брега и други свойства на пасажите и доби
тите добре провЪрени данни се съобщаватъ за
използване отъ нашити рибари.
Той е на мнение, че хладилниците, които ще
послужатъ за предпазване уловената риба отъ раз
вала или обезценяване, ще требва да се поставятъ
въ самите мъста на масовия риболовъ, за да не
бждатъ заставяни рибарите да я откарватъ далеко
въ други пунктове, кждето начесто имъ се предлагатъ крайно низки цени, които производителите
се принуждаватъ да приематъ предъ страха, ри
бата имъ да се развали.
' Въ всички рибарски страни, заледяването
на уловената риба става или на самия корабъ, или
въ най-близкото место на риболова.
По тия съображения и водимъ единствено отъ
желанието да допринесе за правилната насока на
развитие на нашето рибарство, съ което пъкъ ще
се изпълни една отъ ТОЧКИТЕ на дейната програма
на Българския Народенъ Морски Сговоръ, съборътъ
Реши:
1. Да се помоли Министерството на Земле
делието и държавните имоти да свика Висшия ри
барски съветъ, предвиденъ въ чл. 73 отъ Закона
за рибарството,/който съветъ да прегледа и внесе
нужднитв подобрения въ изработения вече 3 годишенъ планъ отъ Инспектората по рибарството
при това Министерство;
2. Да настои за премахване акциза на кон
сервираната риба, като спжващъ развитието на
рибната консервна индустрия у насъ;
3. Да иска ускоряване постройката на хладил
ници за риба и то въ местата на масовия риболовъ.
4. Да настои предъ Министерството на Желез
ниците да се ремонтиратъ старите или да се досставятъ нови хладилни вагони, както и да се
завършатъ започнатите пристанища край морето
и Дунава.
5. Да иска събираните 5 % върху стойностьта
на уловената риба да се изразходвате изключи
телно за подобрение на риболовството.
6. Да се анкетира досегашната дейность на
Рибарското училище, като му се дадатъ насоки за
да отговори на нуждите на нашето риболовство.
Закона за това училище да се прилага, като на
питомците му се създадатъ условия да се заселятъ
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по крайбрежието и да упражняватъ рибарския поминъкъ.
8. Рибарския параходъ на това училище да
бжде снабдяванъ съ нужДнитБ Материали и дос
татъчно гориво, та съ негО да се започнатъ сис
темни проучвания на условията за риболова по
крайбрежието и въ открито море, като резултатите
отъ това се правятъ достояние и на рибарското
население.
8. Да не се бърза съ сключване на конвен
цията за риболова по Дунава съ Ромъния, до като
въпросътъ не се проучи най-всестранно и ползата
отъ тази конвенция не се безспорно установи.
9. Да се изработятъ подробни планове за ко
рекция и почистване гърлата на Дунавските ри
боловни блата и други обекти и да се пристжпи
къмъ изпълнението имъ било съ бюджетни сред
ства, било съ трудоваци. Всеко отлагане на този
въпросъ е загуба на народното стопанство.
10. Да се направи всичко за рационалното
използване на крайморскитЪ блата въ риболовно
отношение,
Р Е З О Л Ю Ц И Я II.
Деветиягъ редовенъ съборъ на Б. Н М. Сго
воръ следъ разискванията, станали по сложените
на разглеждане въпроси, като констатира:
1. Че една отъ програмните цели на орга
низацията — да ратува за създаване на българското
корабоплаване по Дунава — е вече на пжть да се
реализира чрезъ възприемане отъ Министерството
на Земледелието на идеята за родно, независимо
отъ чужди пречки и граници, търговско корабо
плаване тамъ.
2. Че все по-вече се възприема отъ меродав
ните места и лица мисъльта, отдавна и настойчиво
издигана отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ,
за нуждата отъ поощряване на българското ко
рабоплаване чрезъ специаленъ законъ, както това
е и въ другите страни.
3 Че ще е отъ голема полза да се довършатъ започнатите постройки на малки пристанища,
а сигурна и голема загуба ще е, ако започнатото
се изостави и разруши, поради което
Реши:
1. Да настои предъ всички меродавни места
и лица, да не се спира предъ никакви препят
ствия провеждането до край на подетата отъ Ми
нистерството на Земледелието спасителна за на
родното ни стопанство и достойнство инициативата
за създаване на родно търговско корабоплаване
по Дунава.
2. Привлича вниманието на сжщите места и
лица върху необходимостьта отъ създаване на от
давна замисления Законъ за насърдчение на бъл
гарското корабоплаване.
3. Моли най-настойчиво да не се изоставятъ,
а да се довършатъ започнатите постройки на при
станищата по Черноморското ни и Дунавско край
брежия, както и започнатите пристанища за зимовка на корабите по Дунава.
4. Събора изказва съжелания, че усилията на
Българския Народенъ Морски Сговоръ за реали
зиране частьта отъ дейната му програма, която
препоржчва създаване на едно компетентно учреж
дение, което да групира въ себе си всички служби,
третиращи въпросите, свързани съ морето и Дунава,
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се схващатъ отъ нъкои ср-Ьди като такива насочени
срещу професионални интереси и заявява, че въ
тази си дейиость той се е въодушивлявалъ само
отъ желанието да бжде обществено полезенъ и
далечъ отъ него е всъка мисъль и желание да за
щити или да накърни чийто и да било интереси.
За постигане на голъмитъ обществено полезни за
дачи отъ дейната си програма Българския Наро
денъ Морски Сговоръ е готовъ да даде и да при
еме сътрудничеството на всъки желаещъ да рабо
ти въ това направление.
Р Е З О Л Ю Ц И Я III.
Деветиятъ редовенъ съборъ на Българския
Народенъ Морски Сговоръ, като взе предъ видъ
развилите се дебати въ връзка съ дейностьта на

организацията, препоржчва на Главното Управи
телно Тъло:
1. Да развие по-усилена дейность за създа
ване на тъсна връзка между него и клоновете и
за увеличение броя на членовете.
2. Да обърне по-голъмо внимание върху ор
ганизирането на водния спортъ, който постепенно
да се издигне до нуждната висота.
3. Да обсжди възможностите за подобрение
на летовищата и за създаване условия да се групиратъ те въ собствени на клоновегЬ постройки.
4. Да продължава съ сжщата енергия да ра
боти за провеждане на идеите на Българския На
роденъ Морски Сговоръ и дейната му програма
безъ да се стеснява отъ неуместни атаки.

Б ЮД Ж Е ТЪ
на Главното Управително ТБЛО на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1933 г.
Приходъ
Разходъ
Членски вносъ
Ябонати
Продажба на материали и пр.
Субсидии и волни пожертвувания
Екскурзии
Непредвидени

350,000
5,000
4,000
15,000
30,000
10,000

.

Издаване списанието
Печатни издания, позиви и изложения
Библиотека
Пропаганда, беседи, организация
Канцеларски
Наемъ за канцелария
Заплати и възнаграждения
Конкурси
Вноски въ фондовете
Непредв. и за усилване други разходи

414,000

180,000
5,000
4,000
40,000
15,000
14,000
106,000
Ю.ООО
20,000
ЗО.ООО
414,000

З а б е л е ж к а 1. Годишните членски вноски се опред-влятъ:
а) за възрастни се внасятъ на Г. У. Т. по 100 лв.
б)-за втори членъ, безъ списанието, се внася на Г. У. Т. по 10 лв.
в) за учащи се и войници съ списанието се внася на Г. У. Т. по 90 лв.
г) за легионери съ списанието се внасятъ на Г. У Т. по 90 л., отъ които 10 за фондъ „Воденъ спортъ".
д) за учащи се, членове на младежките групи — безъ списанието по 10 ла.
е) за легионери безъ списанието—по 10 лв., които изцъло еж за фондъ „Воденъ спортъ".
З а б е л е ж к а 2. На клоновете се разрешава да събиратъ въ по-вече отъ предвидените вноски
по. забележка първа въ полза на касата на съответния клонъ.
З а б е л е ж к а 3. Чистия приходъ отъ отпечатаните реклами въ списанието се отнася по равно
за смътка на § 1 и § 4 отъ разходния бюджетъ.
З а б е л е ж к а 4. Джебнитъ календарчета за 1934 год. ще се отнесатъ за смътка на списанието
по разходния бюджетъ за 1933 год. и ще се дадатъ като безплатно приложение на списанието.
З а б е л е ж к а 5. Излишецитъ отъ така упражнения бюджетъ се разпред^лятъ въ разните фондове
по решение на Г. У. Т.
З а б е л е ж к а 6. Всички постжпления отъ упражнени стари бюджети се разпредълятъ между
фондовете по решение на Г. У. Т.
Б Ю Д Ж Е Т Ъ
на фондовете на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1933 г.
1. Черноморски Наученъ институтъ
2. Пътни морски колонии
3. Воденъ спортъ
Приходъ
1. По § 9 отъ разходния бюджетъ на Г. У.
ТЪпо за 1933 год. и по забележките къмъ
бюджета.
Вменява се въ дългъ на Г. У. Т. да реали
зира приходи на фондовете съгл. правил
ниците на сжщитЬ фондове.

4. Морски музей
5. Учебенъ корабъ „Отецъ Паиси"
6. Резервенъ фондъ
Разходъ
1. Разрешава се на Главното Управително ТЧзло
да прави разходи презъ 1933 год. съгласно
правилниците на фондовете.

Гл. Касиеръ на Г. У. Т.: Ст. Цаневъ.
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ПРЯВИЛНИКЪ
За резервния фондъ къмъ Главното Упр. ТЪло на Българския Народенъ Морски Сговоръ
приетъ отъ IX. редовенъ съборъ.
Чл. 3. Фонда ще се използва:
Чл. 1. При Главното Упр. Тъло на Б. Н.М. С.
а). За оборотни средства на Г. У. Т. при уп
се образува резервенъ фондъ.
ражнение на редовния бюджетъ презъ първото
Чл. 2. Приходитъ на фонда еж отъ:
а). Сметката резервенъ фондъ въ баланса на шестмесечие на финансовата година въ размЪръ мак*
симумъ на една четвърть отъ сжщия бюджетъ но
Гл. Упр. Тъло КЪМЪ 1. януарий 1932 година.
б). Сумите при Гл. Упр. ТЬло по сметка оста-. не по-вече отъ 50°/0 отъ наличностьта на фонда
тъци отъ приключени бюджети споредъ баланса въ края на предшестващата финансова година.
Взетите отъ тая точка суми се възстановякъмъ 1. януарий 1932 год.
в). Излишецитъ по редовните бюджети съг ватъ до края на текущата бюджетна година.
б). За други нужди по решение на събора.
ласно решенията на събора.
Чл. 4. Въ края на всека година въ отчета на
г). Всички постжпления за сметка на приклю
Г. У. Т. влиза и отчета на фонда.
чени бюджетни години.
д). Лихви и разни.
Ст. Цаневъ.
ЕДНЯ ПРИДОБИВКИ НЯ БЪЛЕНСКИЯ КЛОНЪ
ОТЪ Б. Н. М. С.
На 15. май н. г. клонътъ ни въ с. Бела—на
черноморския бръгъ — освети ново направената въ
залива „Св. Атанасъ" чешма. За постройка на последнята клона беше подпомогнатъ както мате
риално, така и морално, почти отъ всички жители
на с. Бела, които, съзнавайки високите задачи на
Морския Сговоръ, съ радость прегръщатъ и се
борятъ за оежществяване на морската идея.
Клонътъ си е поставилъ като близка цель
направата на бюфетъ — приютъ за ПЖТНИЦИГБ,
пжтуващи съ крайбрежния корабъ „Евдокия", а
така сжщо — разхубавяване бръта на залива, насаж
дане дръвчета, направата на алеи и пр.
Посредствомъ тия културни прояви, клонътъ
буди интересъ всръдъ жителите на селото и гй
Чешмата на Морския Сговоръ въ с. Бъла—Варненско.
сгрупирва подъ скиптъра на Морския Сговоръ.
Редакцията на списанието, по случай
20 годишнината отъ атаката на „Хамидие"
(21.Х1.1932 г.) възнамерява да издаде специаленъ брой посветенъ на тая емгвла ата
ка — една златна страница отъ нашата мор
ска история.
Молятъ се всички участници въ тази
атака да изпратятъ въ редакцията на спи
санието „Морски Сговоръ" най-късно до 1.
септемврий ' 1932 г. спомените си и подхо
дящи снимки (портрети) къмъ тЬхъ.

БЪленецъ.

МОРСКИЯ МУЗЕЙ
при Българския Народенъ Морски Сговоръ
се помещава въ девическата гимназия
„МЯРИЯ ЛУИЗЯ" -

ВЯРНЯ.

Музея е отворенъ ежедневно отъ
9 до 13 и отъ 15—19 часа.

ИЗЪ ЧУЖДИГБ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Янглия. Новиятъ английски военноморски бю (5,000—б,ООО тона водоизмЪстване), 1 корабъ воджетъ за 1932 г. възлиза на 50,476,300 фунта стер дачъ на флотилии торпедоносци, 8. ескадрени тор
линги. По отношение на миналогодишниятъ бюджетъ педоносци, 4 стражни кораба, 3 подводника, 1 ръч
(1931 г.) той е намаленъ съ около 1,500,000 фунта на канонерска лодка, 1 корабъ — матка за ескад
стерлинги. Въ новиятъ английски бюджетъ е пред рени торпедоносци и нъколко кораба за особни
видена корабостроителната програма за 1932 год., назначения (1 корабъ за поставяне на бонове, 1 влЪкоято е едно повторение на корабостроителната качъ, 2 кораба за поржчения по брътовитъ постове
програма отъ 1931 г., а именно: 2 кръстосвача отъ и 3 баржи). Новата корабостроителна програма отъ
типа „Ьеапйег" и 1 кръстосвачъ отъ типа „ЯгегЬиза" 1932 г. ще започне да се изпълнява презъ месецъ,
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мартъ 1933 година. Новиятъ английски военно-морски бюджетъ за 1932 г. предвижда да се модернизиратъ и ремонтиратъ следните кораби: линейните
кораби „Сшееп ЕИзаЬегп" и „1гоп бике", кораба —
хвърчилоносачъ „Еад1е", кръстосвана „Вегипск" и
минния заградитель „Ас1уеп1иге".
— По отношение изпълнението на по-старите
корабостроителни програми се съобщава, че кръстосвачите отъ корабостроителната програма отъ 1931 г.,
които ще започнатъ да се строятъ тази есень, еж
получили следните имена: „АтрНюп", „г\)ах" и
„гАгетгшза" (първите два отъ тЪхъ ще бждатъ съ
водоизместване по 6,700 тона, а третиятъ—съ водо
изместване 5,000 тона).
Корабите отъ корабостроителната програма
огъ 1930 година (кръстосвачитъ- „АспШез", „Мергипе", „Опоп", кораба водачъ на флотилии „Оипсап" и 8 ескадрени торпедоносеца отъ типа „О")
още не еж спуснати. Спуснати еж на вода само
строящите се подводници отъ сжщата корабострои
телна програма „ЗгаггГзЬ" и „ЗеаЬогзе".
Корабостроителната програма отъ 1929 год. е
вече почти на привършване. Последниятъ корабъ
оть тази корабостроителна програма — подводника
„Тпагпез"—е билъ спуснагъ на вода презъ м. януарий т. г.
— Презъ последните 6 години английската
морска авиация се е снабдявала съ изтръбителни
хвърчила типъ „Рапу. Р1усат.спег", които иматъ пре
красни летателни качества и които сжщевременно
еж годни за учебни цели. Сега тия изтребителни
хвърчила се замЪнятъ съ по-съвремененъ типъ
„Наи/кег №тгос1". обладаващъ скорость 220 мили
въ часъ (около 400 километра въ часъ).
Франция. Обикновенно презъ последнитъ- ня
колко години изпълнението на новите корабострои
телни програми се е започвало една година следъ
утвърждаването. Изглежда, обаче, че сега темпа на
французекото военно-морско корабостроение се за
силва. Въ връзка съ това се съобщава, че предви
дените за строежъ кораби отъ корабостроителната
програма 1932 година (4 кръстосвана, 1 корабъ во
дачъ на флотилии торпедоносци, 1 ескадренъ торпедоносецъ и други) ще бждатъ започнати да се
строятъ още тази година.
— Разпределението на поржчката за строежа
на новите военни кораби е следното: четиритехъ
леки кръстосвача отъ корабостроителната програма
1932 г. ще се строятъ въ държавните корабострои
телници въ Брестъ и Лорианъ и въ частните кора
бостроителници СЬапИегз с!е 1а Ьоие въ С. Назеръ
и СНапКегз <3е 1а Ме<11геггаппее въ Ла-Сенъ; кораба
водачъ на флотилии: торпедоносци „Модасюг" и
торпедоносеца „1_е НагсП"—въ държавната корабо
строителница въ Лорианъ.
—• Презъ изтеклата 1931 година франиузеката
военна корабостроителна деятгелность е била много
усилена. Презъ тази година еж спуснати на вода
следните кораби предвидени за строежъ въ кора
бостроителните програми 1927—1929 година: 7 ко
раба водачи на флотилии торпедоносци („Ждю",
„МПап", „Ерегаег", „Кегзатт.", „Саззагй"' „ТаПи",
„МаШе—Вгезе"), 7 подводника („Рег5ее", „^Езрон",
„ПпНоре", „ОгрНее", „Опоп", „ОпаЧпе" и „Киглз"),
2 стражни кораба, 1 корабъ-матка за подводници
(„^1ез Уегпе") и 2 кораба щерни за пренасяне на
нефть.
Презъ настоящата 1932 г. еж окончателно за
вършени, изпробвани и влеели въ състава на 1 ес
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кадра корабите водачи на флотилии торпедоносци:
„АШаггоз", „СеггаигЛ „Уаи^иг" и подводниците
„гЛсЬегоп" и „РгезпеГ. Особно големи постиже
ния по отношение скоростьта на постройката еж
проявени при строежа на подводника Ь'Езро"1г": подводникътъ е билъ отдаденъ въ строежъ на 29. мартъ
1929 г., спуснагъ е на вода на 18. юлий 1931 год.,
а презъ м. априлъ т. г. (1932 г.) е билъ окончател
но привършенъ и е правилъ първите си пробни
пжтувания.
На 21. мартъ е спуснатъ на вода новостроящиятъ се корабъ водачъ на флотилии торпедоносци
„СпеуаПег РаиГ, който заедно съ други 5 едно
типни нему кораби е предвиденъ въ корабострои
телната програма отъ 1930 год. Четири отъ тия 6
еднотипни кораби еж спуснати на вода по-рано.
Елементите на новоспуснатия на вода корабъ водачъ
на флотилии торпедоносци „СпеуаПег Раи1", еж след
ните: водоизместване 2,656 тона; скорость 38 вжзе1а вь часъ; артилерийско въоржжение: V—13"8 см.
орждия и 1—75 см. противоаеропланно орждие; тор
педно въоржжение: VII—55 см. торпедни тржби,
комбинирани въ 2 тритржбни и 1 двутржбенъ тор
педни апарата; 4 бомбохвтргачки съ общо 16 бом
би противъ подводници.
Въ началото на м. априлъ т. г. е влезълъ въ строя
първиятъ отъ двата строящи се учебни моторни
ветроходи — „Ве11е Рои1е" — предназначени за об
служване нуждите на Морското училище. Вториятъ
еднотипенъ учебенъ корабъ „(-'ЕтоИе" ще влезе въ
строя къмъ края на настоящето лето.
—Утвърдениятъ за строежъ новъ линеенъ корабъ
ще бжде започнатъ не по-рано отъ началото на м.
октомврий т. г. За неговата постройка се правятъ
специални приготовления въ Брестската корабострои
телница, понеже дължината му е значителна и пре
вишава даже дължината на кръстосвачите отъ
Вашингтонския типъ.
Япония. На 15. май 1931 г. въ Сасебо е билъ отда
денъ за строежъ първиятъ ескадренъ торпелоносецъ
отъ корабостроителната програма 1931 — 1936 г.,
която предвижда постройката на 12 подобни ескадрени торпедоносеца. Те ще иматъ водоизместване
по 1400 тона и ще бждатъ строени при широко из
ползване на електрическото заваряване, благодаре
ние на което т е нема за отстжпватъ по тактичес
ките си качества на 1,750 тонните ескадрени торпе
доносци отъ по раншните типове.
Сжщата корабостроителна програма (1931—1936
г.) предвижда постройката на 4 торпедоносеца по 530
т. всеки, които не подпадатъ къмъ ограничителните
норми. Строежа на два отъ тия торпедоносци е за
почнатъ още миналата година.
— Подводника „I — 5", започнатъ да се строи
на 30. X. 1929 г. е спуснатъ на вода на 19. VI. 1931
г. Той ще бжде окончателно готовъ и ще влезе
въ строя презъ м. юлий т. г. Надводното му водоизмЬстване е 1,955 тона, а подводното — 2,500 то
на; надводна скорость 17 вжзела. Трите последни
подводника отъ корабостроителната програма 1927
— „1—65", „I — 66", и „ 1 — 6 7 " , — еж спуснати
на вода миналото лето. Започнатъ е строежа и на
подводника „I — 68" (отъ корабостроителната про
грама 1931 — 1936 г.)
— Изключени еж отъ списъците на флота
устарелите кръстосвачи „Топе" (постройка 1907 г.
3,670 тона водоизместване) и „Стикитв" (постр.
1911 г., водоизместване 4,400 тона), минниятъ за
градитель „Азо" (бившия руски кръстосвачъ „Ба-
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янъ", постр. 1903 г., водоизм-встване 7810 тона) и
кораба—хвърчилоносачъ „Макагшуа"(постр. 1901 г.)
Северно-Ямерикански Съединени Щати.
Въ началото н 1 м. януарий т. г. е билъ използванъ за
опити по хвърляне на бомби отъ водохвърчила устарълиятъ броненосенъ кръстосвачъ „РЩзЬигдп".
Изследванъ билъ ефекта на бомбите отъ различна
тяжесгь, хвърлени върху кръстосвачи отъ различни
височини. Резултатите отъ Т-БЗИ опити още не еж
публикувани.
Италия, Новата корабостроителна програма на
Итали ! за 1921 —1922 г. досега не е публикувана офи
циално, обаче, съгласно съобщенията на французеката
преса презъ м. януарий т. г., е билъ започнатъ стро
ежа на единь лекъ кръстосвачъ предвиденъ потази корабостроителна програма. Новиятъ кръстос
вачъ се строи въ Сестри Поненти. Той ще има след
ните елементи: водоизм-встване 7,500 тона, дължина
170 метра, широчина 8 метра, артилерийско въо
ръжение сжщото както и въ леките кръстосвачи
съ водоизмъстване 5,000 тона (т. е. VIII. — 15 см.
орждия и VI — 10 см. противоаеропланни орждия),
обаче броневата му защита е много по солидна и
предназначена за да обезпечи животоспособностьта
му срещу 15 см. снаряди. Отъ тия дани се вижда,
че новиятъ италиянски лекъ кръстосвачъ е отговоръ
на новостроящите се французеки кръстосвачи -отъ
Т.ипа „Леап с1е У1еппе".
Освенъ това започнатъ е строежа на 2 леки
кръстосвача, които ще представляватъ отъ себе си
подобрение на типа „йа Ошззапо" (всъки съ водо
измъстване по 6,500'тона).
Югославия. Презъ последните нъколко го
дини Югославия енергично увеличава своите военно
морски сили, поставяйки въ строя кораби много съвършенни по отношение на своите оперативно так
тически качества, каквито еж напримъръ торпедо
носеца „Дубровникъ" (въоржженъ съ IV — 14 см.
орждия), новите 4 подводника, торпедните катери
и пр. Споредъ съобщенията на италиянското военно
морско списание „К1У!51а МагШта" въ най-скоро
време Югославия ще п р и с т ж п и къмъ осъще
ствяването на нова корабостроителна програма, ко
ято предвижда постройката на: 2 кръстосвача по
2,500 до ЗООО тона всъки, 10 торпедоносеца по 900
тона всъки, 10 подводника по 500 тона, 12 торпедо
носеца по 180 — 220 тона, 30 противоподводни ка
тери съ скорость 20 — 25 вжзела въ часъ и 2 минни
заградителя по 2ООО тона всеки.
Интересно е да се отбележи, че лишената отъ
морски театъръ чехословашка хидроавиация се ба
зира на Югославянската авиационна база въ Катарския заливъ.
Полша. Въ края на мартъ т. г. строящия се
въ Франция (Шербургъ) полски торпедоносецъ
„Вггиа" билъвкаранъ въ сухъ докъ. Той още е въ
периода на пробните си изпитания. На последнята
' 2 часова проба на пъленъ ходъ той е развилъ
най-голъма скорость 33"8 вжзли въ часъ при сръдня скорость 33-3 вжзела въ часъ. Требва да се от
бележи, че постройката на този торпедоносецъ е
отивала много бавно. Той е започнатъ да се строи
.на 19. II. 1927 година въ корабостроителницата
СЬапИегз Иауаюз Ргапс15е въ Бленвилъ, а е спуснатъ на вода на 16 IV. 1929 година.
(Изъ „Морской сборникъ", Ленинградъ 1932 г. № № 3 и 4);

с. н. и.

Год. IX. брой 6.

КОНГРЕСЯ НЯ МЕЖДУНЯРОДНИЯ СЪЮЗЪ
НЯ ОФИЦЕРИГБ ОТЪ ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТЪ.
Шестия конгресъ на международния съюзъ на
офицерите оть търговския флотъ с е е състоялъ въ
Янверсъ на 19, 20 и 21. януарий т. г.
Между многото решения на този конгресъ еж и
следнитъ: а). Националните условия, приложими въ
страната на която принадлежи кораба, както и усло
вията за наемане на работа и уволнение, еж въ сила
и за моряците, не европейци, отъ каквато народность и да еж. б). Мерки за надзоръ върху качинитъ
за наемане и уволнение на моряците не европейци
и особено тъзи огъ Азия, за да се избъгнатъ злоупо
требленията.
в). Да се издигне общото равнище на профе
сионалните познания на моряцитъ както и тяхната
култура.
г). Конгреса изказва мнение всички организа
ции да действуватъ предъ правителствата си за да
се узакони, щото всъки морякъ, който се вписва
въ екипажния списъкъ, да разбира достатъчно езика
на който се командува кораба отъ палубнитъ и ма
шинни офицери.
Конгреса се е занималъ съ средствата, чрезъ
които да се спре сменяването на знамената на ко
раби съ цель да избегнатъ тяжеститЬ, наложени
имъ въ по-напредналите страни поради социално
законодателство и поради наредби за сигурностьтг
на плаването. Иска се да се апелира, щото прави
телствата да наредятъ надзоръ или да забранятъ'сме
няването на знамената.
Понеже е имало смъртни случаи на моряци
при дератизиране на корабите, конгреса е на мнение
строго да се забрани на екипажите да живеятъ на
кораба презъ време на дератизацията и до като не
се проветрятъ всички части на кораба.
Конгреса е протестиралъ за гдето безъ да се
вземе мнението на мореплавателите, международния
комитетъ за проверка на морските сигнали е направилъ изменения по искането на английския министъръ на търговията. Той е препоржчалъ на органи
зациите, които еж членове на съюза да се противопоставятъ чрезъ правителствата си на приемането
на тези изменения като ненуждни.
Изъ „[пГогтайоп „5оаа1е5". В. И.

ПРЕБРОЯВЯНЕ НЯ ЯНГЛИЙСКИТЪ МОРЯЦИ
На 26. априлъ 1931 год. е станало последното
преброяване на английските моряци. Презъ януарий
1932 г. се появиха въ „Воага* от Тгас1е ^ г п а ! "
първите резултати, които показватъ влиянието на
икономическата криза върху работата на моряците.
Въ деня на преброяването е имало на служба
170,257 човека, срещу 194,653 презъ 1930 г. и 203,560
презъ 1929 г. Презъ 1927 и 1928 г. числото имъ е
надминало 200,000. Вижда се, че отъ последните 5
години числото на моряците на служба въ Янглия е
най-малко презъ 1931 г.
Целия тонажъ и числото на корабите на служба
(параходи и' мотори) е по големо отъ съответната
цифра пре*ь 1921 г. съ 3,575,354 тона и 883 кораба,
а за 1 9 1 | г . , е по малко съ 1,190,000 тона и
1,751 корава.
Презт* 1911'' год. е имало 208,214 моряци, презъ
1921 г. 151,911. Чужденците на служба въ английс
кия флотът презъ 1911 г. еж били 13.8 процента,
презъ 1921- г. — 7.6 процента, а презъ 1931 г.—6.5.
Въ тези проценти не влизатъ индийците, чийто
процентъ презъ 1911 г. е билъ 20.6, а презъ 1931
г. е стигналъ 29.1.
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Презъ последните 5 години средното число
на моряците въ английския търговски флотъ е
199,078, отъ които 65.8 процента еж англичани, 7.8
— чужденци,^ 6.4°/0 индийци.
Отъ най-нозото преброяване се вижда, че чис' лото на английските моряци е намалено съ 16.4
процента, на чужденците — съ 29 процента, а на
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Свътовния параходенъ и моторно-корабенъ
тонажъ на търговския флотъ
-—
_
Процентно
Държава

193! г.
1000

Разлика между

Бр. Р. Т.

1930 г.
1914 Г.
1000 Бр. Р. Т.

ИНДИЙЦИГБ — съ 5.4 процента.

1

— Като следствие на намалението на заплатите
на офицерите и моряците отъ английския търговски
флотъ е последвало намаление на заплатите на
радиотелеграфистите.
Отъ 1. мартъ заплатите на радиотелеграфис
тите еж намалени съ 10 процента. Отъ друга страна
За радиотелеграфистите, които не получаватъ по
вече отъ 13 лири 7 шилинга и б пени месечно се
предвижда до 31. май една добавка отъ 7 шилинга
и б пени месечно; радиотелеграфистите отъ параходтъ-— цистерни получаватъ увеличение на заплатата
си съ 7 1/2 процента. Радиотелеграфисти, служащи
въ чужбина по-вече отъ 18 месеца, получаватъ ме
сечно обезщетение отъ 1 лира и 10 шилинга вмес
то предвидения годишенъ отпускъ.
Изъ „ЬгогтаИоп 5осла1е5". В. И.

НОВО ЗЯСИЛВННЕ НЯ ЮГОСЛЯВЯНСКИЯ
ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ.
Следъ войната югославянския флотъ се състави
отъ получените като наследство военни кораби отъ
австрийскиятъ флотъ. Това б-вха, за морето, главно:
1 кръстосвачъ, 12 торпедоносци, б миноносци (мин
ни заградители), 6 миночистачи и 14 спомагателни
кораби.
По-късно кръстосвача („Далмация") бе основно
ремонтиранъ и модернизиранъ. Освенъ това сър
бите засилиха морския си флотъ съ 4 нови подводника, 2 торпедни лодки, множество водохвърчила и
неколко спомагателни кораби. Иматъ поржчанъ и е
въ постройка единъ изтръбитель („Дубровникъ*),
въоржженъ съ 4—14 см. орждия.
По италиянски сведения, сега била изработена
нова корабостроителна програма, която предвижда
постройката, въ близко време, на следните нови
кораби: 2 леки кръстосвача по 25ОО—3000 тона водризм-БСтване, 10 изтребители по 900 тона, 10 подводника по 500 тона, 12 торпедоносеца по 180—220
тона, 30 преследвачи на подводници съ скорость
20—25 мили въ часъ и 2 миноносеца (заградители)
по 2000 тона воцоизмъттване. Ясно е, че съ оежществяването на тази програма, бойната стойность
на югославянскиятъ морски флотъ ще нарастне
извънредно много.
Пакъ по италиянски сведения, Чехославия, Н-Бмайки свои морски пристанища, а притежавайки
морско въздухоплаване, базирала това последното
въ югославянското пристанище Бока Которска.
г. с.
Спуснатите; на вода по-голЪми кораби
презъ 1931 год.
Бр. Р. Конски Ма Скор.
сили шини (вжзли)
Т.

Име
на к о р а б а
Рексъ
. . .
Конте ди Савоя
Манхатанъ. .
Георгигъ . .
Шамшенъ . .
Стрейтеръ . .
Марилюза . .
Монтери . .
Нептуния . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

50100
46000
30000
28000
26000
22547
20000
20000
20000

Т.
120000
120000
Т.
30000
Т.
23С00 М.
26000
Т.
28000 Т. Е.
22000
Т.
22000
Т.
20000 М.

съотноше
ние (",• )
1931 | 1914
г. 1 г.

27
27
22
19
19
20
20-5

205
19

Знаме
Италианско
Италйнско
Американско
Английско
Француско
Английско
Американско
Американско
Италианско

Съобщава: Н. Бакаловъ-

Англия. . . .
Съедин. Ща ги
Япония . . .
Германия. . .
^орвегия. . .
Франция. . .
Италия . . .
Холандия. . .
Английски вл.
Шаеция . . .
Гърция . . .
Испания . . .
Дания . . . .
Останали
държави . .
Всичко..

20194
12834
4276
4266
4С62
3513
3274
3111
2934
1679
1398
1212
1133

+ 1302 29,4! 41,5
-8507 18,7 9,5
-2548
6,2 3,8
| - 909 6,1 11,3
+2105
5,9 4,3
+ 1591 ' 5,1 4,2
+ 1844 4,8 3,2
-1639
4,5 3,3
-1302
4,3 3,6
+ 664 2,4 2,2
2,0 1.8
+ 7 ++ 577
328
1.8 1.9
+
5
+ 61 + 363
1.6 1,7

4917
68723

+362 + 1438 7,2 7,7
+699 +23319 100,01100,0

— 128
-310
- 41
- 27
-399
- 42
- 12
+ 32
+146
4 85

Съобщава: Н. Б а к а л о в ъ .

МЯЛКИ МОРСКИ НОВИНИ
Ромъния. Построената въ Триестъ ромънска
подводна лодка „Делфикулъ" е завършила напълно
задоволително пробните си плавания. Споредъ по
лучените резултати изглежда, че последнята ще бжде
най-бързата подводница въ Сръдиземно море.
Югославия. На 12. октомврий 1931 г. е билъ
спуснатъ на вода новопостроения въ 5еот.5т.оип, но
вите коробостроителници отъ фирмата <кгго\у и Со
водачъ на флотилии „Дубровникъ". Кораба е дълъгъ
113,23 м. има водизмъстване 2,400 и ще може да
се движи съ скорость отъ 37 вжзли. Моторите,
които движатъ двете витла, получаватъ отъ трите
водотржбни най-новъ типъ Лаггол/ — когли прагръта,
пара и развиватъ около 42,000 конски сили енергия.
„Дубровникъ" е най големия и тежко въорж
женъ корабъ отъ тоя видъ, построенъ до сега въ
Англия. Тъттото на кораба е тъй стъкмено, че при
най-добра здравина и най-гол-вма скорость да се
постигне отлично маневриране и му се осигурятъ
добри плавателни качества. Кърмовата часть е така
построена, щото при приставане и завързване на
кораба да предпазва витлата му. Кормилото е сьвършенно скрито подъ водата и закрито отъ изстре
лите. Въоржжението се състои отъ IV — 14 см.
орждия, противоаеропланни орждия и две тройни
торпедни тржби съ 53 см. диаметъръ.
Презъ последното си плаване презъ Атлан
тическия океанъ, „Бременъ", въпреки извънредно
лошото време, е взелъ цялото разстояние за 4 дни
17 часа и 10 мин., като съ това си постижение
скжсява най бързото свое досегашно плаване презъ
октомврий 1930 год. съ 8 минути.
Съ завършеното на 18.1У. т. г. плуване, го
лемия океански параходъ „Бременъ" направи своите
50 пжтувания. Всичкото до сега преплавано разстоя
ние е 372,000 морски мили, а превозените пжтници
— 135,263 души. Необикновенни еж числата, които
показватъ огромния разходъ на горивенъ материалъ
и хранителни припаси. Тъй наприм-връ: употребе
ното отъ „Бременъ" 506,000 т. горивно масло струва
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16,000,000 марки. Необходимо е било 740 т. месо,
245 т. дивечъ и птици, 282 т. риба, по-вече отъ 2
милиона яйца, 710 т. хлЪбъ, брашно и брашнени
фабрикати, 1,500 т. картофи и 1,700 т. плодове и
зеленчуци.
(Изъ „ЗспИгЬац ипа ЗсМГгапг!" — Н. Бакаловъ.

Год. IX. Брой б:

воръ, споредъ който въ продължение на 20 години
последното ще получава годишна подкрепа въ разм%ръ отъ 2 милиона марки (около 63,000,СОО лв.) за
да може, съ още единъ новонабавенъ корабъ отъ
около 14.ОСО т., да обслужва линията Пирея —
НюИоркъ.
Предвиждатъ се есемь плавания годишно.
За покупката на кораба държавата гарантира
на д-во го единъ заемъ отъ 960,ОСО,ООО, лв.

ЗЯ КОРОБОСТРОИТЕЛНЛТЯ ПРОГРЯМА НЯ
ГРЪЦКИЯ ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ.
Н. Б а к а л о в ъ .
Разпределението на паричнитъ- средства по
Споредъ последните данни на Германския
строителната програма на военния флотъ,-съ които
гръцкото правителство разполага, е следното: отъ Ллоидъ, Ц-БЛИЯТЪ тонажъ на търговскитъ флоти, заед
цялата сума се опргдъ\пятъ б2|1/о за нови корабни но съ платноходигъ и малкитъ- кораби, възлиза на
н. Б.
постройки, 3,5°/0 — за разширяване инвентаря на 70,131,040 бр. рег. тона.
сегашния флотъ, 5,5"/0 за поправяне на флотски арсе
Каква е магнитната деклинация при Варна
нали, 13°/о за брьтова охрана и1б°/ 0 за разни други слу и Бургазъ. Споредъ изледванията на инженеръ
чаи. Горната програма е подредена и удобрена за Илия Поповь, отнасящи се къмъ ертздата на 1932 го
времето отъ 1931 г. до 1937 год. Споредъ нея пред дина, магнитната деклинация за България е западна
вижда се напълното построяване и обзавеждане на и вариира отъ 0П02' (при Бургасъ) до 4°58' (при
две разрушителни флотилии, състоящи се отъ фло- Ямболъ). Магнитната деклинация при Варна е 1с03',
тиленъ водачъ и 8 разрушители съ по 1,500 т. во- а при Бургазъ 0П02'. Годишното изменение на декдоизмтзстимость, на една ескадра отъ 8 подводници, линацията за източна България е 0'02'.
отъ които 4 еж вече готови. Освенъ това ще се
(Изъ Сп. на Бълг. Инж. Нрх. д.во,
год. ХХХ11, брой 9. София, 1932 г. стр. 132).
предприематъ много още засилвания на брътовигЪ
укрепления. И най после, новата програма съдържа
Капитанъ Наггу Ь. В о ш й о т , отъ Витесгонъ
съгласието за покупка или поржчка на 6,000 тоненъ — С.Щаги — е изобретилъ новъ моделъ водолакорабъ щерна и единъ плаващъ докъ, обзавеж зенъ уредъ. ЦБЛИЯ отъ металъ, той ше позволи да
дане на база за подводни лодки, покупката на група се слъзе въ морето на дълбочина 6СО стжпки. Ще
спомагателни за флота кораби, както и уреждане бжде използванъ за търсене на четирит-вхъ милиона
на различни морски училища.
Н. Бакаловъ.
златни долари, които се намиратъ въ потъналия
Гръцкото правителство е сключило съ ново- презъ 1913 година при Капъ Вергиния" корабъ
М.Д.
основаното „Народно параходно д-во" единъ дого- „Мепйа".
зго^_'^ая.^»л^^кл«.чА^^ое» .г.г-уд.чг 1^5^^^-д»^иоАкаАЛЛ>^яс:

(Приключенъ на 15.У1.1932;г.).
Н н д р е е в ъ , Ст. — „Край бръговетъ ма Черно море п р е з ъ
1792 година" (Сп Морски Сговоръ, год. IX, брой 5,
Варна У.1932 г., стр. 15 и 16).
Билдъ. Уйлямъ — „Вь глжбинитъ на океана — 456 метра
подъ водата" — Премия на списание „Природа и нау
ка" за 1931—1932 г. (год. И), София 1932 г.,4 страници.
Билдъ, Уйлямъ — „Детето на океана" — Премия на спи
сание „Природа и наука" за 1931—1932 година (г. 11).
София 1932 г., 12 страници.
Вгоокз, Р. ДУ.— „ТЬе ЕпдПзп пауа1 Гогсез, 1199—1272". 1_опс)оп 1932. (На11 Вгодап апс! 5опз, цена 10 шилинга).. В. М. О..— „1-е дгоН т1егпа4юпа1 риЬПс ае 1а т е г " (1_а Ви1дапе, Х - е т е аппее, № 2624,500а 12.V.! 932, р. 2).
Вирчевъ, Инж. Я. — „Най-голъмиячъ я з о в и р ъ въ свъта —
на ръка Индусъ" (Списание на Българското Инженерно-йрхитектно дружество, год. XXXII, брой 9, Со
фия, 5. май 1932 г., стр. 137—133).
Винаровъ, Мл. — „Управлението на пристанищата и Мор
ския Сговоръ" (в. Изгръвъ, год. I, брой 106, София
15.У.1932 г., стр. 3).
Войновъ, Д-ръ Н. — „Използване енергията на морската
вода" (Сп. Природа, год. II, брой 8 и 9, София, априлъ и май 1932 г , стр. 135—136).
Уеззаг, О. — „1_а т а п п е НаПеппе" (ьа Виюапе, Х - е т е аппее,
№ 2624, 5оПа 12.У.1932, р. 1—2).
В. И. — „Изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX,
брой 5, Варна У.1932 г., стр. 25 и 26).
Ворслей, Франкъ — „Най-ужасната трагедия на единъ ко
р а б ъ " (Сп. Нива, год. IV, брой 33, София 10 У1.1932 г.,
стр. 3 и 4).
Георгиевъ, Д - р ъ Д и м . В. — „Географическото положение
на една страна и развитието на нейното търговско

к о р а б о п л а в а н е " (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой
5, Варна У.1932 г., стр. 8—10).
Слезе!, О. — „1_е бтоИ т1егпаиопа1 риЬПс де 1а Мег" — Т. I.
1п1:гоЬис1юп. Ьа паи1е тег.—Т. II. 1_е$ еаих т1епеигез
— Рапз 1932 (Кес. 51геу, 530 и 393 страници, цена за
двата тома 205 фрзнка).
Г. С. — „Развитие на гръцкия в о е н е н ъ флотъ" (Сп. Мор
ски Сговоръ, г. IX, брой 5, Варна У.1932 г., стр. 10 и 11).
Д е в е т и я т ъ р е д о в е н ъ с ъ б о р ъ — (Сп. Морски Сговоръ,
год. IX, брой 5, Варна, У.1932 г., стр. 3 и 4).
ГХ 2 . — „Кой тоъбва да управлява пристанищата" — Спо
ра между инженеритъ и Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ—(В. „Изгръвъ", год. I, брой 113, София
23.У.1932 г., стр. 3).
Ешкенази, Инж. И. —: „Постройка на пристанище Василико" (Списание на Българското Инженерно-Нрхитектно
дружество, год. ХХХП, брой 9, София, 5 май 1932 г.,
стр. 129—131).
ЛаиЯте!:, Р. — „Ье соп51дпа1а1ге ди пау1ге". Рапз 1932 (Таси55е1, 128 страници, цена 20 франка).
З н а ч е н и е на Д у н а в а като съобщителна артерия — (Сп.
Народно стопанство, год. XXVIII, кн. 4, София а п р и л ъ
1932 г., стр. 1—4).
И з л а з ъ на България на Б ъ л о м о р е — Реферати и про
токоли, държани в ъ Нкадемическата Конференция,
уредена отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ
п р е з ъ 1929 година в ъ София — (Издание на Б ъ л г а р 
ския Н а р о д е н ъ Морски С г о в о р ъ — Ч е р н о м о р с к и Наученъ Институтъ, София 1931 г., печатница С. М. Стайковъ, 76 страници, цена 25 лева).
Игнатовъ, 3 . — „Нашето риболовство и Инспектората по
рибарството" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 5,
Варна У.1932 г., стр. 4 И 5).
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Игнатовъ, В. — „Съкращения въ дирекцията на пристани.. щата и корабоплаването" (Сп. Звено, год. V, брой
20, София 22.У.1932 г., стр. 313—316).
К р е и а к о в ъ , Ив. — „Кой требва да разреши проблемите
в ъ рибарството ни" (Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XVI, брой 6, Бург а з ъ - 7 . У.1932 г., стр, 1—3).
К о н с у л о в ъ , Проф. Д-ръ Ст. — „Идеологията на Българ
ския Народенъ Морски С г о в о р ъ " — П о случай откри
ването на Морската изложба въ София — (в. Миръ,
год. XXXVIII, брой 9544, София З.У.1932 година).
К о н с т а н т и н о в ъ , Т . — „Делфинъ" (Сп. Рибарски прегледъ,
год. II, брой 9, София 1932 г., стр. 139 и 140).
Караивановъ, Георги — „Пжтя на моряка" — Стихове —
(Сп. „Огнище", год. IX, брой 3 и 4, София, 1932 год.
стр. 70—72).
Матеевъ, Д - р ъ Драгомиръ — „Черноморското ни край
б р е ж и е в ъ медико-климатично отношение" — Из
следвания надъ лътуващи въ Янхиало ученици—(Сп.
Училищенъ прегледъ, год. XXXI, кн. 4, София, априлъ
1932 г., стр. 897—923).
МкЬаМк, В. — „РгогЛете с!ез йеШзспеп Р1о11епЬаие5". Вгез1аи, 1931. (Магсиз, 130 страници).
М а к д е р м о т ъ , фр. — „Малта — крепоста на морските ца
ре" (Сп. Природа, год. II, брой 8 и 9, София, априлъ
и май 1932 г., стр. 132—134).
М о р о в ъ , Т. — „По въпроса за рибните проходи" (Сп. Ри
барски прегледъ, год. II, брой 9, София 1932 година,
стр. 137 и 138).
Отчетъ на Главното Управително Тъло на Българския На
роденъ Морски Сговоръ за състоянието и дейностьта
на организацията за 1931 година. Варна 1932 година.
(Издание на Българския Народенъ Морски Сговоръ,
22 страници).
Паспалевъ, Д - р ъ Г. В. — „Млъкопитающи въ Черно мо
ре" (Сп. Морски Сговоръ—година IX, брой 5, Варна
У.1932 г., стр. 23 и 24).
Първата с п а с и т е л н а л о д к а — (Сп. Нива, год. IV, брой 33,
София 10.У1.1932 г , стр 4).
Правилникъ за лЪтната морска колония в ъ гр. Созополъ
— (Издание на Пловдивския клонъ отъ Българския
Народенъ Морски Сговоръ) Пловдивъ 1932 година,
8 страници.
Сокачевъ, Ив. — „Варненското приморие въ ловно-стопанско отношение" — Студия — (Сп. Ловец/ь, година
XXXII, брой 8, София, май 1932 г., стр. 9—11.
5 . В . — „1-'ехро5Шоп с1е ,1а У д и е МагШте Ви1даге а З о г т "
^ а Ви1дап'е, Х - е т е аппее, № 2618, 5оПа 4.У.1931, р. 4).
Станюковичъ, К. М. — „ Ч о в ъ к ъ в ъ морето" — Р а з к а з ъ
— Превела отъ руски Ив. Кепова — (Сп. Морски Сго
в о р ъ , год. IX, брой 5, Варна У1932 г., стр. 2 0 - 2 2 ) .
С. Н. И. — „Изъ чуждите военни флоти" (Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 5, Варна У.1932 г., стр. 26 и 27).
Стояновъ, Проф. Д-ръ Парас. — „Варна — свътлиятъ, бис е р ъ на Черно море" (Сп. „Огнище", год. IX, кн. 3 и
4, София 1932 г., стр. 77—81).
Търновски, П. И. — „Морската изложба на Българския
Народенъ Морски Сговоръ" (в. Търговско промишл е н ъ гласъ, год. XI, бройове 1817 и 1818 отъ 9 и 10
май, София 1932 г., стр. 2).
Търновски, П. Ив. — „Откриване II. морска изложба на
Б. Н. М. С. в ъ София" (в. Народна отбрана, год. XV,
брой 1594, София 13.У.1932 г., стр. 1).
Търновски, П. Ив. — „Откриване II. морска изложба на
Б. Н. М. С. в ъ София" — Речите на министъръ Костурковъ, Проф. Б о н ч е в ъ и П. Стояновъ — (Сп. Мор
ски Сговоръ, г. IX, брой 5, Варна У.1932 г. стр. 5 - 7 ) .
Рга О1ауо1о — „Лекция по рибарството" — Хумуреска —
(Сп. Рибарски прегледъ, год. II, брой 9, София 1932
г., стр. 145-147).
Харлинъ, Хансъ — „Морските лъвове и слонове подъ по
кровителството на природата" — (Сп. Природа и нау
ка, год. II, брой 10, София, юний 1932 г., стр. 155—157).
Н Ь — Ьа гесериоп ди ^ е а п п е а'Ягс" а Уагпа" (1-а В и к а 
не", Х - е т е аппее № 2637, 5оНа 23.У.1932, р. 1).
Ц а н е в ъ , СТ. — „Гигантите на океана" (Сп. Морски Сго
в о р ъ , год. IX, брой 5, Варна У.1932 г., стр. 11—15).
Ц е н о в ъ , Д - р ъ И. — „Риботтовниятъ спортъ — една необходимость на днешния ч о в ъ к ъ " (Сп. Рибарски прег
ледъ, год. II, брой 9, София 1932 г., стр. 135-134).
Чуйковъ, В. — „Денкица"— Р а з к а з ъ — (Сп. Рибарски пре
гледъ, год. 11, брой 9, София 1932 г., стр. 141—144).
Ш и ш к и н ъ — „Тайфунъ" — Р а з к а з ъ — Превела отъ руски
Е. — (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 5, Варна
У.1932 г., стр. 17—20).
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Излазъ на България на Б в л о м о р е — Реферати и
протоколи, държани въ академическата конференция, уре
дена отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ презъ
1929 година в ъ София — София, печатница С. М. Стайковъ
1931 г. (Издание на Българския Народенъ Морски Сговоръ
—Черноморски Наученъ Институтъ—76 страници, цена 25 л.)
Презъ време на академическата конференция по въп
роса за „Излаза на България на БЪло море", която б е
устроена отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ в ъ
София презъ 1929 година, г-нъ Д. Михаиловъ стенографира
д ъ р ж а н и т е реферати и протоколи. Благодарение на това
обстоятелство и благодарение на обещаната материална
подкрепа отъ страна на Министерството на ВЪНШНИТЕ ра
боти, Главното управително тъло на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, използвайки временно фонда „Черномор
ски Наученъ Институтъ", можа да отпечата това, което се
изнесе в ъ конференцията в ъ една книга подъ надсловъ —
„Излаза на България на Бъло море". Тази книга пред
ставлява единъ ц е н е н ъ с б о р н и к ъ на българските схваща
ния по повдигнатия въпросъ, които еж достатъчно едино
душни и които въ края на краищата се оформиха в ъ в ъ з 
приетата отъ всички участващи в ъ конференцията резолю
ция, която гласи:
„1. Въпросътъ за тъй необходимиятъ гарантирана на
България излазъ на Б-вло море е едно задължение на Съю
зените сили къмъ пасъ.
2. Всички интереси на страната изискватъ наложи
телно бждещиятъ реаленъ и з л а з ъ на България на Б ъ л о
море да бжде непременно южно отъ Родопите.
3. За предпочитание е този в ъ п р о с ъ да остане още
известно време висящъ и да се очаква по-удобенъ моментъ за неговото празилно разрешение, отколкото да
бжде п р и б ъ р з а н о р а з р е ш е н ъ и съ рискъ да се ощетятъ ин
тересите на страната".
Подробното съдържание на книгата е следното:
Първо заседание (София, ежбота 16. февруарий 1929
г. сутриньта) — Речит^Б и рефератите на: Софиискиятъ митрополитъ г. г. Стефанъ (2 стр.); Председательтъ на Со
фийския клонъ на Б. Н. М. С. професоръ Д-ръ Ст. Консу
л о в ъ (2'/ 2 стр.); Професоръ Г. П. Геновъ (20' 2 стр.).
Второ заседание (ежбота 16. февруарий 1929 г. следъ
обътгь) — речите и рефератите на: Главниятъ секретарь на
Б. Н. М. С- г-нъ Г. Славяновъ(11 стр.); Д - р ъ Д . Капиновъ (5
стр.); X. Чакаловъ (1 а / 2 стр.); Д-ръ Ст. К а ш е в ъ (2'; 2 стр.).
Трето заседание (неделя 27. февруарий 1929 г.) —
Речите и рефератите на: Инженеръ Л а з а р о в ъ (4'/ 2 стр.); И.
Гжбенски (3 стр.); Професоръ С. С. Б о б ч е в ъ (3 стр.); Про-,
ф е с о р ъ Долински (2 1 / 2 стр.); Представителя на Тракийската
организация г-нъ Георгиевъ (8 стр.); К. Томовъ (3 стр.) й
Инженеръ Ст. С а р а ф о в ъ (2'| 2 стр.).
Заключителни думи отъ председательтъ на конферен
цията, взетата резолюция, която цитирахме по-горе и за
криване на конференцията.
Ние препоржчваме тази книга на всички наши съо
течественици, а особено на нашите държавници, дипло
мати и общественици.
***
С. Ч.
Черноморското ни к р а й б р е ж и е въ медико-кли- *
матично о т н о ш е н и е отъ Д-ръ Драгомиръ Матеевъ. (Спи
сание „Училищенъ прегледъ", год. XXXI, книга 4, издание
на Министерството на Народното Просвещение, София, м.
а п р и л ъ 1932 г., стр. 897—923).
Студията на г-нъ Д-ръ Д р а г о м и р ъ М а т е е в ъ — „ Ч е р 
номорското ни к р а й б р е ж и е в ъ медико-климатическо отно
шение", напечатана на 26'/ 2 страници отъ списанието „Учи
л и щ е н ъ прегледъ" е извънредно интересна. Съ нея той
цели да изтъкне особеностите на черноморския климатъ,
да подчертае н е к о и негови предимства и ч р е з ъ точните
наблюдения направени в ъ колонията на 1 Софийска мжж
ка гимназия в ъ гр. Янхиало (въ продължение на 3 години)
да изтъкне и значението на черноморския климатъ за те
лесното развитие на нашата младежь.
Подробното с ъ д ъ р ж а н и е на тази студия е следното:
Предговоръ; Кратко описание на Черно море съ огледъ на
зачекнатия в ъ п р о с ъ ; Температуара на въздуха; Температур
ни разлики; Влажность; Валежи; Мъгли; Облачность; Ат
мосферно налегане; Ветрове; Сила на охлаждането; Съставъ на въздуха; Почва.
Ние г о р е щ о препоржчваме тази студия на н а ш и т е
членове, а особено на уредниците и ржководителите на
л е т н и т е морски колонии. Тя е отъ г о л е м о значение и за
н а ш и т е к р а й б р е ж н и общини, защото в ъ нея има много
обработени данни и изводи, които биха могли да послужата като готовъ материалъ за рекламиране на нашето
черноморско к р а й б р е ж и е в ъ здравно отношение, както у
насъ, така в ъ чужбина, тъй като то с п о р е д ъ изводите на
автора, превъзхожда в ъ н е к о и отношения чуждите при
морски л е ч е б н и места.
С. Ч.
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Отчетъ на Главното управително тъло на Българ
ския Народенъ Морски- Сговоръ за състоянието и дейностьта на оранизацията за 1913 година. Варна, печатница
„Войниковъ", 1932 год. (Издание на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, 22 страници).
Той съдържа: 1. Клонове (30) и членове (3130); 2. По
четни членове (9); 3. Беседи и посещения на клоноветв;
4. Детски морски лътовища; 5) Екскурзии и вечеринки; 6.
Писателска екскурзия; 7. Списание „Морски Сговоръ"; 8.

Год. IX. Брой 6.

Библиотека; 9. Пропаганда; 10. Морски музей; 11. Културна
деиность; 12. Воденъ спортъ; 13. Каса и материална -дейность (сравнителни таблици за приходо разходния бюджетъ, пояснение на приходитъ и разходитъ, отчети и бгланси на фондоветв, пояснения на СМЪТКИГБ); 14. Матери
али; 15. Мобили; 16. Задължения на клоноветъ къмъ Г. У.
Т.; 17. Докладъ на главния провърителенъ съветъ на Б. Н.
М. С. до IX редовенъ съборъ въ гр. Га^рсво; 18. Дейностьта на клоноветъ (а. Редовни клонове, б. Полуредовни
клонове и в. Нередовни клонове).
С. Ч.

ПОЛУЧИХН СЕ ВЪ РЕДЯКЦИЯТЯ НИ:
Юридически прегледъ, год. XXXIII, кн. 1—5, София 1932 г.
Български туристъ, год. XXV, кн. 1—5, София 1932 г.
Народно стопанство, г<д. XXXVIII, кн. I—5, София 1932 г.
Списание на Българското Инженерно-Ярхитектно д-во,
год. XXXII, бр. 1—11, София. 1У32 г.
Списание на физико-математическото дружество, год.
XVII, кн. 4—8, София 1932 г.
Землед-влие, год. XXXVI, кн. 1—5, София 1932 г.
Списание на държавнитъ желъзници и пристанища въ
България, год. VI, бр. 8—10, София 1932 г.
Българско овощарство и градинарство, г. XIII, кн. 1 — 5,
София 1932 г.
Газова защита и авиация, год. II, кн. 1 - 5 , София 1932 г.
Звено, год. V, брой 1—21, София 1932 г.
Св-втлина, год; П_, книжка 1—5, София 19:52 год.
Известия на Бургаската Търговско-Индустриална Ка
мара, год. XV, брой 40—50; година XVI, брой 1-11,
Бургасъ 1932 година.
Природа и наука, год. VI, кн. 5—10, София 1932 г.
Ловецъ, год. XXXII, брой 4—8, София 1932 г.
Отецъ Паисий, год. V, брой 1—5, София 1932 г.
Известия на балнеоложкото дружество въ България,
год. 1, брой 5 — 6, София 1932 г.
Българска мисъль, год. VII, кн. 1—6, Софчя 1932 година.
Нови хоризонти, год. I, брой 1—5, София 1932 г.
Нашето дете, год. V, кн 1 —5, София 1932 г.
Художествена библиотека „Древна България", год. V,
№ 97-101, София 1932 г.
Полезни съвети, год. VII, кн. 1—4, София 1932 г.
Техникъ, год. IX, № 9-10, Варна 1932 г.
Известия и стопански архивъ на Мин. на търг. пром.
и труда, год. XI, бр. 7—14, София 1932 г.
Огнище, год. IX, кн. 1—4, София 1932 г.
Общинска автономия, год. V, кн. 8—10, София 1932 год.
Славянски гласъ, год. XXV, кн. 1-4, София 1932 г.
Месечни статистически известия на главн. дирек, на
на статистиката въ Царство България, год. XXI,
№•1—3, София 1932 г.
Рибарски прегледъ, год. II, брой 7 - 8 , София 1932 г.
Църковенъ вестникъ, г. ХХХ111, брой 1—17, София 1932 г.
•в. Собственикъ, год. XIV, № 47, София 1932 г.
в. Ловецъ, год. I, брой 5 - 9 , София 1932 г.
в. Родина, год. XVII, брой 1—22, София 1932 год.
в. Търговско промишленъ гласъ, г. XI, брой 1705—1844,
София 1932 год.
в. Варненски новини, година XXI, брой 2700—2860; Варна
1932 година.
в. Черно Море, год. IV, брой 825—989, Варна 1932 г.
в. Бургаски фаръ, г. XV, брой 2951 -3103, Бургасъ 1932 г.
в. Отечество, год. XIII, 539—556, София 1932 г.
в. Знаме, год. VI, брой 1—129 София 1932 г.

Българска

в. Македония, год. VI, брой 1550—1692, София 1932 г.
в. Спортъ, год. IX, брой 440—479, София 1932 г.
в. Тетевенски вести, год. VI, брей 17, Тетевенъ 1932 г, .
в. Тракиецъ, год. IX, брой 3-1 251, Ямболь .1932 г.
в. Тунджа,'год. XIV, брой 625—637, Ямболъ 1932, г.
в. Пръпорецъ, год. XXXIV, брой 1—22, София 1932 г.
в. Технически гласъ, год. VII, брой 126, София 1932 г.
в. Ратникъ, год. II, брой 52—55, Варна 1932 г.
в. Народенъ гласъ, год. II, брой 52—55, Варна 1932 г.
в. Варненски коренякъ, год. VII, брой 1 -4, Варна 1932 г.
в. Виделина, год. 1, брой 8—10, Варна 1932 г.
в. Възраждане, год. 1, брой 8—18, София 1932 г.
в. Морски техникъ, год. IV,- брой 14, София 1932 г.
в. Курортни вести, год. 1, брой 1 - 3 , Варна 1932 г.
Вестникъ на жената, год. XI, брой 460-496, София 1932 г.
в. Студентска Борба, год. VI, брой 6—9, София 1932 г.
1пгогта*к>п 5ос1а1е8, Уо1. Х1Л, № 1—13; У61. Х1_П, № 1—10,
Оепеуе 1932.
81оуапзку ргеМей, Костк XXIV, № 1—5, Ргапа 1932.
Ь'П:аПа таппага, Нппо ХХХШ, № 1—12, Кота 1932.
Рогзспипдеп ипй Рог1зсппНе, 8 ЛаНгдапд, № 1—17, ВегИп 1932.
Ьа Ви1дапе, Х-ете аппее, № 251^-2648, ЗоЯа 1932.
Морской журналъ, г. V, N° 1—5, Прага 193? г.
Ядранска стража, год. X, № 1—4, Сплит 1932-г.
Млади стражар, год. III, № 5—10, Сплит 1932 г.
ВиНеНп <1е 1а СпатЬге йе С о т т е г с е Ргапса15е еп Ви1дапе, НппееХИ, №1 -12, 5ог1а 1932.
КеУ181а йе1 Сопзе^о ОсеаподгаПсо 1Ьего-Ятепсапо, Япо
И, № 1—3, Майна 1931/
Метопаз йе1 Сопзе^о ОсеаподгаПсо 1Ьего-Лтепсапо,
№ 6—7, Мас1пс1 1931.
2азШа тогпага, дос!. II, Ьг. 2—6, 5рПг. 1932.
Статистика на кооперативните сдружения въ Царство
България презъ 1929 година, (Издание на Главната
Дирекция на Статистиката, София 1932 година, 90
стр., цена 155 лв ).
Общи резултати отъ преброяването на населението въ
Царство България на 31.ХМ.1926 г., — книга I — Со
фия 1931 г. — (Издание на Главната Дирекция на
Статистиката, 303 стр., цена 540 лв.).
Статистически годишникъ на Българското Царство,
година ХХ111, София 1931 г., (Издание на Главната Ди
рекция на Статистиката, 650 страници, цена 620 лева).
ЗемледЪлска статистика за 1930 г. — Посеви и рекол
ти — София 1931 г. (Издание на Главната Дирекция
на Статистиката, 103 стр., цена 140 лв.).
Криминална статистика—Престжпни деяния и лица оеждени презъ 1928 година — София 1931 г. (Издание на
Главната Дирекция на Статистиката, 115 страници,
цена 230 лева).
<•

ЧЕРНОМОРСКА-САПУНЕНА ФАБРИКА А Д.
К У Р Г Н Г Ъ

ДОМЙКИНИ!
Са пунигв за пране „ КАМБАНА" и печенъ „БОГОРОДИЦИ" еж, непостижими
КАЧЕСТВОЧ И С Т О Т А
ЕКОНОМИЯ
Предпочитайте ги предъ всички други.

ПО

1- - 1

голъмитъ
Български мелници
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУРГАСЪ

ПРОИЗВОДСТВО
ВЪ

24 Ч А С А

240

ТОНА

ПРОИЗВЕЖДАТЪ
НАЙ-ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ БРАШНА.

БЪЛГАРСКИ ХЛАДИЛНИЦИ

ЯВРММЪ М. Ч А Л Ь О В С К И

НКЦ. Д-ВО - БУРГНЗЪ
Телефонъ № 163

ЦЕНТРНЛН СОФИЯ — КЛОНЪ БУРГНСЪ

Съобщаватъ на почитаемата клиентела, че е
предстояще пускането въ движение на

Индустриална къща за производство на захарни
издалия, растителни масла, гликоза и
млеко на прахъ.
ТЕЛЕФОНИ:
София 1721 и 2540
Бургасъ: Ф-ка 176, скл. 357, сладк. 161

БУРГАЗКИЯТЪ
ХЛАДИЛНИКЪ
Инсталацията на този хладилникъ е извършена
споредъ последнит-Б изисквания на техниката. Въ
помещението му ще се приематъ
за запазване разни стоки

шоколади,
издълия,
ТИПЪ

ШОКОЛАДЕНИ
БИСКВИТИ

АНГЛИЙСКИ,

РАФИ

Н И Р А Н О МАСЛО „ЕЛЕОРЪ",
всичко съ установено реномирано качество.

НЯ И З Н О С Н И ЦЕНИ И УСЛОВИЯ.

ЦЕНИ

ИЗНОСНИ.

По желание срещу депозираните въ хладилника
стоки се отпуща варантенъ кредитъ.

Изпълняватъ се поржчки за ц-Ьлото Царство.

1—1

1—1

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издтзлия

„КИРИЛ Ъ"
Акционерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваци.
ТЕЛЕФОНИ:
Фабриката 331.

Магазина 282.
10—6

ВАРНА
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,—НАИ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.
Най-модерни бански с ъ о р л ж е н и я за студени и топли морски бани. Модерно казино въ морската
градина, сггвщу банигъ, сь п ьрвокласенъ ресторантъ и дансмнгъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както н до Цапиградъ.
Всички видове спортъ—развлечения: геагри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържестаа.

ЛШ:

ч*А*м&*/
•

#

Голтзми музикални тържестза «ь началото •'на
м. август», сь участие на ипй-виднитъ бьлгарски артисти.
Презъ сезона гостуаатъ народния драматически театърь
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели огь 60 до 150 ла. за легло.
Частни квартири огь 1000 — 4000 леви за с о я сь
две легла за месеца.
^'•''.ч1*'Р,^#''^*

-*г-* , - г ^ ;.-"•'.- .~'"^ г-4?'*•':-'• -*Ч'-'-'•' -*•*&

Об+здъ или вечеря въ първокласни ресторанти оть
.40—60 лв.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна хргна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лв.

^ * , ' . . > Й * * ! * •-

Лътовна такса и карта за цтзлия сезонъ 20 лева.

Такса
1. Студени бани
'?.. Гоили бани

за

б а н и т "Ь:

I класа кабина 10 лв.
И

„

„

О лв.

I класа кабина 30 лв.
II „
„
20 л а .

Блсеннь . .

15 л а .

,^хСй*Д.1Х - •

* А4*->&м:<^ тш~т-ля&*ш*

0 > ь 13. ю н и й д о 15. с е и -

темнрийл Ьтоаиицнгг, се ползиать сь 25"',, намаление по
бьлгарскитЬ държаони же-.
лъзници.

т$ш
*9

вгм*
-

Бюрото за лътовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сзедения и настанява
лътовницитъ на квартири
безъ възнаграждение.

г - •*•'

И1"""НП '- 'ттгг^з*м»*й—ЯЬс^.„

е.- - . ^

•;•

{^

I.

ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗЯ
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
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Българи пмтувайте по море!

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
Използувайте дружествените, параходи за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно Дру
жество можете да направите пжтування, ксито де Ви
оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опознаете
крайбрежието и ще вкусите огь прелестите на близкия . '•
изтекъ, чаровете на когото привличатъ хиляди и хиля- ^
ди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството п о д ъ р ж а три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Месемврия—Анхигло—Созополъ—Бургазъ—Кюприя — Василико—Ахтопслъ и обратно;—два пжти сед
мично. — Отъ 15. Юний до 15 Септемврий, дирекп-.и съобщения
Бургасъ—Вврна и обратно, специглно за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ— Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Метелинъ
и обратно!—два пжти въ месеца.
в. Александрийска : Варна — Бургасъ — Цариградъ—Родосъ— Палес
тина—Александрия—Порть-Сайдъ—Острсвъ Кипръ —Пирея и об
ратно: два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
3 стъ 30 до 5О°/(, (но ке и върху храната).
Оссбенъ интересъ представлява пътуването до Александрия, което се извърсъ яукес^ккте и бързеходни параходи „Бургасъ" и „Царъ-Фердинандъ".

ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНЯ:
За йлександрийсния>
I класа .
Отиване
I И класа .
и връшгне
(III клгеа .

рейсъ:
. лв. 8СС0
. лв. 6СС0
. лв. 40С0

За Пирейския рейсъ:
| I класа
I II класа
III класа

Отиване
и връщане

5000
4600
лв. 2000

лв.
ЛУ.

За крайбрежния р е й с ъ :
Вернг —Ахтсгслъ) I клеса
11 класа
и обратно
•
Ш класа
Храна п о л в . 150 на день

>,в'
лв.
лв.
за

лв. 400
&°
В г р ^ а - БЕургг
у р т г ссъ
ъ \ ' класа
Вгрга—
лв. 200
5<0
,.
и соратно
I1 II класа
и
лв. 200
360 !
сорьтно
I ,„ К Л 6 С 8
1 и II класа, за българското крайбрежие.

Забележка. Свърхъ горнитъ такси за пжтнишкитъ билети се събирагъ допълнително кейово пргво ьъ Еарга и Бургасъ по лв. 15, а ьъ мялкитв нрайбръжни пристанища по л. 5 на лице.
Най-подрсбни сьедения, относно всичко, което интересува пжтувашитБ, се получаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството ъъ Верка и Бургасъ и крайбрЬжнитв, а гящо и отъ Дирекцията.
,
т

.

|
1

">-4

СЪДЪРЖЯНИЕ: Царева рЪка — Стихове — отъ Ст. Станчевъ; 2. Рибарь — Отъ бръга — Стихове — отъ М Гур|
I I • I • бешлиева-Балина; 3. IX. Редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. въ Габрово отъ Г. П.; 4. На съборъ
въ Габрово отъ Съборянинъ; 5 III. Редовенъ конгресъ на Българския рибарски съюзъ отъ Д-ръ Г. П.; 6. Сказ
ката на ннженеръ Морфовъ отъ Г. Игнатовъ; 7. Обединяване на италианското корабоплаване отъ К. Скутуновъ;
8. Резултатътъ отъ третиятъ нашъ конкурсъ между учащата се младежь; 9. Жертвитв. на ледовития океанъ
отъ кап. 11 р. Монастиревъ; 10. Една царска милость — Разказъ — отъ Клодъ Фареръ; 11. Морскиятъ риболовъ
' въ ВОДИТБ предъ нашето крайбрежие и переспективигв за неговото развитие отъ Г. Паспалевъ; 12. Водниятъ
|:
спортъ въ Германия отъ Н. М. Н.; 13. Морски спортъ; 14. Официаленъ отд-Ьлъ; 15. Морски новини и
16. Морски книгописъ.

Морска Учебна Часть — Печатница — Варна.

